Sevgili Öğrencilerimiz,
Meslek seçiminin önemli adımlarından biri, meslekleri iyi tanımaktır.
Yapılan araştırmalar, ülkemizde gençlerin meslekler konusundaki bilgi
lerinin yetersiz olduğunu, “kulaktan dolma” ya da “gelişigüzel” nitelik
taşıdığını göstermektedir.
Her mesleğin kendine göre konusu, etkinlik alanı, çalışma koşulları
ve gerektirdiği özellikleri vardır. Bir mesleği tanımaya çalışırken o mes
leğin olumlu ve ilgi uyandıran yönlerinin yanında mesleğin zorlukları da
bilinmeli, sahip olunan kişilik yapısının bu zorlukların üstesinden gelmeye
uygun olup olmadığı da düşünülmelidir.
Meslek seçiminize yardımcı olmak için hazırladığımız Meslekler
Rehberi’nde
*   Yükseköğretim programları
*   Programların amacı
*   Programlarda okutulan dersler
*   Programlarda okuyacak kişilerde bulunması gereken özellikler
*   Programları bitirenlerin çalışma alanları yer almaktadır
Başarılı olacağınız, yaşamınızı mutlu sürdüreceğiniz mesleği seçe
ceğinize olan inancımızla sevgilerimizi sunuyoruz.
NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK REHBERLİK BİRİMİ
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Sayýsal Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý
ACÝL YARDIM VE AFET YÖNETÝMÝ
Bu bölümün amacý her türlü saðlýk kuruluþu ile itfaiye teþkilatý bünye
sinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarýnda görev alabilecek, bu alan
da uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, ayný zamanda
görev aldýðý birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun
gerektirdiði eðitimi verebilen, görev alacaðý birimi sevk ve idare edebil
me yetisine sahip uzman eleman yetiþtirmektir.

ADLÝ BÝLÝÞÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Adli Biliþim Mühendisliði, siber ortamda iþlenen biliþim suçlarý alanýnda
mühendisler yetiþtirilmesi amaçlanmýþtýr. Mezunlar, bilgisayar ya da yazý
lým mühendislerinin çalýþabilecekleri her yerde görevlendirilebilirler.

Bu mühendisler, özellikle biliþim suçlarý (yani internet ortamýnda iþlene
bilecek her türlü suçlarý tespit edebilme, karar verebilme, sahte e-posta
larý tespit etme, siber ortamda yapýlan saldýrýlara karþý korunma tedbirle
rini alma, ses analizleri yaparak bir sesin kime ait olup olmadýðýný tespit
edebilme, siber ortamdaki bilgilerin güvenliðini saðlama, internet orta
mýnda iþlenen dolandýrýcýlýk tasarruflarýný tespit etme ve önleme vb.)
konularýnda uzmanlaþacaklardýr.
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Öðrenciler birinci ve ikinci sýnýfta meslek dersleri olarak; Algoritma ve
Programlama, Bilgisayar Bilimlerine Giriþ, Yazýlým Mühendisliðinin Temelle
ri, Ayrýk Yapýlar, Mantýk Devreleri, Programlama Dilleri, Veri Yapýlarý, Mikro
iþlemci ve Programlama, Nesne Tabanlý Programlama derslerini alacak
lardýr. Üçüncü ve dördüncü sýnýfta ise Sayýsal Adli Bilimlere Giriþ, C Prog
ramlama Dilinde Özel Konular, Veri Taban Yönetim Sistemleri, Aðlar,
Donanýmsal Adli Bilimler, Að Güvenliði, Ýleri Dil Konseptleri, Sayýsal Yön
temler, Kötü Amaçlý Yazýlým, Yazýlým Mühendisliði, Adli Bilimlerde Araçlar,
Siber Savaþlar Bilgi Güvenliði, Siber Hukuk, Profesyonellik ve Etik  derslerini
göreceklerdir.

AÐAÇ ÝÞLERÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði, ham maddesi aðaç olan malzeme
nin iþlenerek deðerlendirilmesi, aðaçtan elde edilen ürünlerin tasarlan
masý ve buna iliþkin üretimin planlanmasý, ürünlerin kalite kontrolü alanýn
da çalýþacak teknik elemanlar yetiþtiren bir mühendislik dalýdýr.
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Aðaç İþleri Endüstri Mühendisi ahþap ya da ahþap kökenli malzeme
lerin, istenilen kalite standardýnda, belirlenen sürede, en düþük maliyetle
üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim süre
cini denetleyen kiþi olarak da tanýmlanabilmektedir.
Bu bölümde öðrencilere, Temel Kimya, Matematik, Fizik, Teknik Resim,
Mobilya Konstrüksiyon, Mukavemet, Aðaç Malzeme Fiziði, Üretim Tekno
lojisi, Kalite Yönetimi, Bilgisayar, Ýç Mimari ve Dekorasyon, Ýþ Hukuku gibi
dersler okutulmaktadýr. Aðaç İþleri Endüstri Mühendisleri, imza yetkisi olan
bir mühendis olarak üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere her
türlü ahþap ve ahþap esaslý malzemelerden üretim yapan iþletmelerde,
tasarým, proje, üretim, kalite kontrol, AR-GE ve pazarlama konularýnda
etkin donanýma sahip olabilecektir.
Genel olarak mobilya fabrikalarý ve belediyelerde, kamu kurum ve
kuruluþlarýnda, araþtýrmacý-planlamacý mühendis olarak çalýþabilirler.
Bölüm mezunlarý ayrýca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan Aðaç
Ýþleri Endüstri Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði bölümlerinde ve
Meslek Yüksekokullarýnýn ilgili programlarýnda öðretim elemaný olarak
görev alabilirler.

AKTÜERYA / AKTÜERYA BÝLÝMLERÝ
Bu programlarýn amacý; sigorta sektöründe önemli oranda gereksi
nim duyulan aktüerlerin ve sosyal güvenlik kurumlarýnda çalýþacak ele
manlarýn yetiþtirilmesidir.
Aktüerler; sigortacýlýk tekniði ile buna ait yatýrým, finansman ve demog
rafi gibi konularda olasýlýk ve istatistik bilgilerini uygulayarak, yasal düzenle
melere uygun prim, rezerv ve kâr paylarýný hesaplayýp tarife ve teknik
esaslarý hazýrlayan kiþilerdir.
Bu bölümlerde Matematik, Ýstatistik, Sosyoloji, Hukuk, Ýktisat, Ýnsan Kay
naklarý Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacýlýðý, Vergi Analizi, Finansal
Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleþmeleri, Emeklilik ve Sosyal Güvenlik,
Vergi Mevzuatý gibi dersler okutulmaktadýr. Ayrýca öðrencilere bir proje
çalýþmasý verilmektedir.
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Aktüerya okumak isteyenler, analitik düþünme gücüne sahip, mate
matik ve ekonomiyle ilgili, ayrýntýlardan hoþlanan, düzenli ve yeniliklere
açýk kiþiler olmalýdýr.
Mezunlar, özel sigorta þirketlerinin yanýnda resmi kurumlarda da çalý
þabilirler. Günümüzde bu alanda yetiþmiþ insan gücüne gereksinim gide
rek artmaktadýr.

ASTRONOMÝ VE UZAY BÝLÝMLERÝ
Astronomi ve Uzay Bilimleri programýnýn amacý; gökcisimlerinin (gü
neþ, yýldýzlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve ko
numlarýný inceleyecek elemanlar yetiþtirmektir. Programda, Temel Fizik
ve Matematik derslerinin yanýnda; Astrofizik, Ýstatistik, Astronomi, Güneþ
Fiziði, Gök Mekaniði, Küresel Astronomi, Radyo Astronomi ve benzeri
dersler okutulmaktadýr.
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Astronomi ve Uzay Bilimleri’nde dersler genellikle Matematik ve Fizik
konularýný kapsadýðý için, bu programa girmek isteyenlerin lisede Fizik ve
Matematik derslerinde ortalamanýn üzerinde bir baþarý göstermiþ olmala
rý, bilimsel meraka sahip, gözlemci ve sabýrlý kiþiler olmalarý beklenir.
Mezunlar, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde çalýþabilir
ler. Mezunlarýn bir bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüðüne baðlý gözlem
istasyonlarý ve rasathanelerde görev alabilirler.

BAHÇE BÝTKÝLERÝ
Bahçe Bitkileri programýnýn amacý, bað ve bahçelerde çeþitli sebze
ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiþtirilmesi, türlerinin geliþtirilmesi,
ürünlerin toplanmasý, korunmasý ve pazarlanmasý konularýnda çalýþacak
insan gücünü yetiþtirmek ve araþtýrma yapmaktýr. Bahçe Bitkileri progra
mýnda Matematik, Fizik, Kimya, Jeoloji ve Ekonomi gibi temel derslerden
baþka; Tarýmsal Ekoloji, Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliði,
Tarým Ekonomisi, Genel Baðcýlýk, Meyve Yetiþtirme Ýlkeleri, Bahçe Bitkileri
Fizyolojisi ve Bahçe Bitkilerinin Islahý gibi dersler okutulur.
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Bahçe Bitkileri alanýnda çalýþmak isteyen kimselerin temel bilimlere ve
özellikle botaniðe karþý ilgili ve bu alanda baþarýlý, açýk havada çalýþmak
tan hoþlanan, araþtýrma ve inceleme meraký olan kimseler olmasý beklenir.
Bahçe Bitkileri programýný bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvaný verilir.
Bahçe Bitkileri alanýnda yetiþen bir Ziraat Mühendisi bahçe bitkilerinin
dikim zamaný, kullanýlacak gübre türü, ürünlerin farklý iklim ve topraða
uyumu, bitki hastalýklarý, yüksek verimli ve kaliteli meyve aðaçlarý, sebze
ve süs bitkileri gibi bahçe bitkilerinin üretimini geliþtirici denemeler için
tohum ýslahý çalýþmalarý yapar; bahçe ürünlerinin toplanmasý, depolan
masý ve pazarlanmasý ile ilgili metotlar geliþtirir.
Bahçe Bitkileri mezunlarý “Ziraat Mühendisi” olarak ilgili kamu kurumla
rýnda ve özel sektörde iþ bulabilirler.

BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programýn amacý; sularda yaþayan canlýlarýn niteliði, hayatlarýnýn
incelenmesi, avlanma yöntemlerinin belirlenmesi, balýkçýlýða uygun gemi
yapýmý ve onarýmý konularýnda çalýþacak insan gücü yetiþtirmektir.
Bölümde Fizik, Kimya, Zooloji, Balýk Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Botanik, Hid
robiyoloji, Gemi Atölyesi Tekniði, Su Ürünleri Muhafaza ve Ýþleme Tekniði
gibi dersler okutulmaktadýr.
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Programda okumak isteyenlerin
temel bilimler, botanik ve zooloji
alanlarýna ilgi duymasý, insanlarla iyi
iletiþim kurmasý ve ekonomi, iþletme
gibi alanlarý da takip etmesi gerek
mektedir. Bölüm mezunlarý avlanma
yöntemleri ve avlanmada kullanýla
cak alet ve makinelerin projelendiril
mesi konusunu araþtýrýrlar. Denizler
de ve iç sularda faaliyet gösteren
her türlü kamu kuruluþunda ve özel
kuruluþta görev alabilirler.

BASIM TEKNOLOJÝLERÝ
Basým Teknolojileri; baþta basým sektörü olmak üzere, yayýncýlýk ve
ambalaj gibi sektörlerde oldukça fazla kullanýlmaktadýr. Bu nedenle
bölüm mezunlarýnýn iþ imkânlarý oldukça geniþtir.
Basým Yayým Sanayi çeþitli sektörel sivil toplum kuruluþlarý etrafýnda
örgütlenmiþtir. Bunlardan bazýlarý; Ambalaj Sanayicileri Derneði (ASD),
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneði (KASAD), Etiket Sanayicileri Derneði
(ESD), Basým Sanayi Eðitim Vakfý (BASEV), Grafikerler Meslek Kuruluþu
(GMK), Basým Mensuplarý Derneði (BASMEN), Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn
(ÝTO) Basým Yayýn Meslek Komitesi, Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn (ÝSO) Basým
Yayýn, Kâðýt ve Kâðýt Ambalaj Sanayi Meslek Komitesi’dir.
Mezunlar, üretimde baský hazýrlýk, baský ve baský sonrasý bölümlerde,
üretim birimlerinde orta kademe yönetici veya vardiya amiri olarak çalý
þabilmektedirler. Basým iþletmelerinde üretimi destekleyen üretim planla
ma, kalite kontrol, satýþ-pazarlama gibi bölümlerde çalýþacaklarýn genel
de kýsa bir süre de olsa üretim tecrübesinin olmasý faydalý olmaktadýr.
Basým iþletmelerinde açýlmýþ olan bu yeni bölümler üniversitelerin
Basým Teknolojileri eðitimi veren bölüm mezunlarý için üretimde çalýþma
imkânlarýnýn yanýnda yeni bir iþ sahasý olmuþtur.
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Mezunlar basým sektörüne hammadde ve makine tedarik eden yerli
ve yabancý firmalarda da satýþ bölümünde çalýþmaktadýrlar. Büyük firma
larýn satýn alma bölümlerinde Basýlý Ürün Satýn Alma Uzmaný olarak da
çalýþmak mümkündür. Meslekte orta ve üst düzey yönetici olmanýn en
önemli þartý yönetici özelliklerinin yanýnda üretim tecrübesinin olmasýdýr.

BESLENME VE DÝYETETÝK
Programýn amacý; beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin oluþtu
rulmasý, saðlýðýn korunmasý ve hastalýklarýn iyileþtirilmesi çalýþmalarýnda bu
ilkelerin uygulanmasýný saðlayacak insan gücünü yetiþtirmek ve bu alan
da araþtýrma yapmaktýr.
      Programda eðitim süresin
ce Temel Kimya, Biyoloji, Fizik,
Matematik, Psikoloji, Sosyoloji
gibi derslerle birlikte Beslen
me Biyokimyasý, Beslenme
Ýlkeleri ve Besinler, Aile Planla
masý, Toplum Beslenmesi ve
Beslenme Hastalýklarý Epide
miyolojisi, Besin Kimyasý ve
Analizi, Ana-Çocuk Beslen
mesi, Kurum Beslenmesi, Besin
Kontrolü gibi dersler okutul
maktadýr.
Üçüncü yýlýn sonunda saðlýk ocaklarý ve ana-çocuk saðlýðý merkezle
rinde 6 hafta süreli halk saðlýðýnda beslenme, son sýnýfta bir yýl süreli has
tane ve kurumlarda beslenme stajý yapýlýr.
Programýn Biyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Besin Bilimi ile yakýndan
ilgili olmasý nedeniyle bu alanda çalýþacak kiþilerin doða bilimlerine
meraklý, sabýrlý, baþkalarý ile iþbirliði yapabilen ve bilgi aktarýmýnda yete
nekli kimseler olmasý gereklidir.
Mezunlar, saðlýk kuruluþlarýnda Tedavi Diyetisyeni ya da Halk Saðlýðý
Diyetisyeni, toplu beslenme yapan kuruluþlarda Yönetici Diyetisyen, eði
tim kurumlarýnda Beslenme Eðitimcisi ve öðretmen olarak çalýþabilir, ayrý
ca araþtýrma ve endüstri kuruluþlarýnda görev alabilirler.
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BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
Bilgisayar Bilimcileri ve Mühendisleri, doðasýnda fikir ve nesneler açý
sýndan ayný konularla ilgilenmektedir. Ancak genel olarak, farklý gerçek
liðin doðasýný anlamaya çalýþmaktadýrlar: Bilim insaný kendi baþýna bir
amaç olarak bu anlayýþý aramakta, mühendis ise sipariþ verilen bir þeyle
ri inþa edebilmek için anlamaya çalýþmaktadýr. Böylece Bilgisayar Bilimle
ri(BB-CS) matematik kökleri ile bilgisayar teorisine yakýnken, Bilgisayar
Mühendisliði (BM-CEN) ise fizik ve kimya kökleri ile fiziksel cihazlarýn tasa
rýmýna daha yakýndýr.
Öðrenciler bir þeyler inþa etmek ve bu iþleri nasýl laboratuvar çalýþma
larý ile yapýlabileceðini, Fizik ve Kimya ayrýca da Matematik ile ölçmek
istiyorlarsa Bilgisayar Mühendisliði (BM) düþünmelidir. Sembollerin gerçek
doðasý, bilgi ve manipülasyonlarý, formlarý ve algoritmalar ve veri yapýla
rý, sýnýrlarý ile ilgilenen öðrenciler ise, ciddi bir þekilde Bilgisayar Bilimleri (BB)
düþünmelidir.
Bilgisayar biliminde üç büyük alan yani teori, yazýlým ve donaným
olduðu düþünülürse, BB birinci yaklaþým olan teori ile ilgilenmekte, BM ise
donaným ile ilgilenmekte ve yazýlým ile ise BB daha fazla olmak üzere her
ikisi de ilgilenmektedir. Daha genel olarak söylenirse, BB yazýlýma daha
yakýnken, BM daha fazla donanýma özgü bir yakýnlýða sahiptir.
Böylece öðrenci kendisi yeni genel amaçlý bilgisayar dili oluþturmakla
ilgileniyorsa BB lisans programýný seçmeli, yüksek hýzlý yeni bir seri cihaz
dizayn etmekle ilgileniyorsa BM lisans programýný seçmelidir.
-	 Endüstri, finans, banka, kamu vb. sektörlerindeki Bilgi Ýþlem Merkezleri,
-	 Özel ve kamuya ait Araþtýrma ve Geliþtirme (ARGE) merkezleri,
-	 Akademisyenlik,
-	 Programcýlýk,
-	 Analistlik vb. alanlar Bilgisayar Bilimleri mezunlarýnýn çalýþma alanlarýdýr.
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BÝLGÝSAYAR MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bilgisayar Mühendisliði programýnýn amacý; tüm bilgisayar sistemlerinin
yapýsý, tasarýmý, geliþtirilmesi ve bu sistemlerin kullanýmlarý konularýnda
eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu bölümde eðitim süresince okutulan Bilgisayar Donaným Yapýsý,
Programlama Dilleri, Veri Yapýlarý ve Algoritmalar, Sayýsal Çözümleme,
Veri Tabaný Sistemleri, Mantýksal Tasarým, Mikroiþleyiciler, Veri Ýletiþim, Sis
tem Çözümleme, Yönetim Biliþim Sistemleri gibi meslek derslerinin yanýn
da Matematik, Ýstatistik, Fizik, Elektrik, Elektronik, Ekonomi, Ýþletme Yöneti
mi gibi temel destek dersleri de verilmektedir. Bu programa girmek iste
yenlerin üstün bir sayýsal düþünme gücüne ve genel akademik yetene
ðe, saðlam bir mantýða sahip olmalarýnýn yaný sýra sabýrlý, dikkatli ve
yaratýcý olmalarý da gereklidir.
Bilgisayar Mühendisliði bölümünden mezun olanlar, çeþitli yönetim,
endüstri ve hizmet alanlarýnda sistem çözümleyici ve uygulama prog
ramcýsý, bilgisayar donaným ve yazýlýmý üreten ve pazarlayan firmalarda,
genellikle bilgi iþlem merkezlerinde sistem programcýsý, yönetim biliþim
sistemleri alanýnda kurucu ve yönetici mühendis, veri tabaný yönetmeni,
bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarýmýnda ve gerçekleþtiril
mesinde araþtýrma-geliþtirme mühendisi olarak görev alabilirler.
Bilgisayar kullanýmýnýn hýzla
yaygýnlaþtýðý ülkemizde Bilgisa
yar Mühendisliði bölümü mezun
larýnýn yönetim, eðitim, endüstri,
ticaret ve hizmet alanlarýnda
faaliyet gösteren çeþitli kamu
kuruluþlarý ile özel kuruluþlarda,
bankalarda, üniversitelerde, bil
gisayar donaným ve yazýlýmý üre
ten firmalarda çalýþma olanak
larý vardýr.
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BÝLGÝSAYAR VE ÖÐRETÝM TEKNOLOJÝLERÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
Programýn amacý; bilginin üretilmesinde ve depolanýp verimli kullanýl
masýnda, bilgisayarlardan yararlanmayý saðlamak, bilgisayar kullanýmýný
yaygýnlaþtýrýp gençlere öðretmektir. Ayrýca günümüzde bilgisayar tekno
lojisi oldukça hýzlý geliþmektedir. Bu geliþmeye ayak uydurabilmek için de
kalifiye insan gücüne ihtiyaç vardýr.
Programda okutulan dersler
Matematik, Genel Kimya, Genel
Biyoloji, Fizik, Ýþletim Sistemleri ve
Uygulamalarý, Genel Programlama
Dilleri, Bilgisayar Aðlarý ve Ýletiþim’dir.
Bölüm mezunlarýndan Milli Eðitim
Bakanlýðý’na baðlý resmi ortaöðretim
kurumlarýnda çalýþmak isteyenler
devlet memurluðu sýnavýna girip
yeterli puaný almak zorundadýrlar.
Ayrýca yazýlým firmalarýnda program
yürütücüsü ve geliþtiricisi, bilgisayar
firmalarýnda sorumlu yönetici, bilgi
sayar aðlarý ile yapýlabilecek her
türlü iletiþim sorumlusu ve yöneticisi,
sistem analizcisi, web tabanlý eðitim
tasarýmcýsý, yazýlým geliþtirme grup
sorumlusu ve yetkilisi, bilgisayar satýþ
firmalarýnda yetkili sorumlu olarak
çalýþabilmektedirler.

BÝLGÝSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının temel amacı öğrencilere
bilgisayar yazılımı ve donanımı ile bilgisayar uygulamaları alanlarında
dengeli temel bilgileri vermektir. Dört yıllık lisans programından mezun
olan öğrenciler, temel bilgiler yanında analiz edebilme, günümüzün
modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekil
de tasarlayabilme, gerçekleştirebilme, yönetebilme ve iyileştirebilme;
takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştiril
mektedirler.
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Bölümde öğrencilere bölümle ilgili temel bilgileri içeren (Matematik,
Fizik) derslerin yanı sıra, uzmanlık alanlarına uygun teknik dersler de veril
mektedir.
Çalışma Alanları: Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümünden me- zun
olan öğrenciler; Sistem Analisti, Yazılım Geliştirici, Sistem Programcısı,
Test/Kalite Mühendisi, Veritabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistem Mühendisi,
Oyun Programcısı olarak birçok alanda görev yapabilmektedirler.
Günümüzde bilişim teknolojileri eğitimden sağlığa, hizmetten savunma
sanayiye her alanda etkin olarak kullanılmaya başlandığından, Bilgisayar
ve Yazılım mühendisleri de tüm bu alanlarda iş yapan kurumlarda mes
leklerini icra edebilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrenciler her
hangi bir ülkede hizmet sunabilecek ve  istedikleri taktirde yüksek lisansa
devam edebilecek eğitim ve donanıma sahiptirler.

BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
B Bu bölüm mezunları bilgi işlem ve bilgi iletişim ağının altyapısını oluş
turma, geliştirme, işletme ve yönetme işlerinin yanında bilgisayar donanı
mı ve yazılımı alanlarında görev yapar. Uygulama, geliştirme ve ağ bağ
lantısı ağırlıklı projeler üretir.
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği akademik
disiplin olarak birbirine yakındır. Ancak,Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nin
konusu bir organizasyon ve onun bilgi sistemleridir. Bilişim sistemleri, orga
nizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi tekno
lojisinin kullanımına odaklanır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri
Mühendisliği ayrı lisans programlarıdır. Ancak ortak bir teknolojik bilgi
tabanına dayanırlar ve iki programın pek çok dersi aynıdır. Bilişim sistem
leri mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın bir alt
dalı olarak tanımlamak mümkündür.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği disiplinler arası bir bölümdür. Konusu bir
organizasyon ve onun bilgi sistemleridir . Bilişim sistemleri, organizasyonel
amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kul
lanımına odaklanır. Bu yüzden bilişim teknolojileri derslerinin yanında
özellikle Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümü ders programından da
yararlanılmaktadır.  
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Çalışma Alanları: Mezunlar; bilişim alanında teknoloji müdürü, sistem
mühendisi, uygulama geliştirme uzmanı ve ağ yöneticisi pozisyonunda,
ayrıca özel sektör ve kamu sektöründeki firmaların bilgi işlem ve bilgi ile
tişim ağı altyapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek
kademelerinde görev alabilmektedirler.
Bilgi işlem ve teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, kurumların, hem temel
işletmecilik eğitimi görmüş hem de bilişim alanında ihtisas sahibi olan ele
manlara duyduğu ihtiyacı arttırmaktadır. İşletme yönetimine ilişkin muha
sebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları, mezunla
ra, zaman içinde daha üst düzeyde görev yapabilme olanakları tanı
maktadır.

BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, klasik bilgisayar mühendisliði
programlarýnda yer alan dersleri içermesinin yanýnda, Ýþletmecilik ve
diðer ilgili disiplinlerin kuramlarýyla desteklenmiþ eðitimiyle mezunlarýna
çok geniþ bir istihdam alaný saðlamaktadýr. Bölüm, çaðdaþ bilim ve tek
nolojideki geliþmelerin önünü açan bilgi-odaklý yaklaþýmý ve disiplinlerara
sý eðitim altyapýsýyla günümüz karmaþýk iþ ortamlarýnda baþarýyla faaliyet
gösterebilecek, alanlarýnda yetkin ve çok yönlü profesyonelleri yetiþtir
meyi amaçlamýþ bir bölümdür.
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Bu programda Ýþletme Yönetiminin Temelleri, Web Tasarýmý, Ýktisat,
Yapýsal Programlama, Görsel Programlama, Finansal Muhasebe, Yöne
tim Biliþim Sistemleri gibi dersler okutulmaktadýr.
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri programýndan mezun olan öðrenciler,
sistem yöneticisi, að yöneticisi, web tasarýmcýsý, programcý pozisyonlarýn
da görev alabilmelerinin yanýnda, iþletme yönetimine iliþkin muhasebe,
yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatýlmýþ olmalarý, onlarýn istihdam
alanlarýnýn daha da geniþlemesine fýrsat tanýmaktadýr.

BÝTKÝ KORUMA
Bitki Koruma programýnýn amacý, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde ede
bilmek için bitkilerin hastalýklardan ve yabancý otlardan korunmasý konu
sunda çalýþacak insan gücünü yetiþtirmek ve araþtýrma yapmaktýr.
Bitki Koruma programýnda Biyoloji, Matematik, Fizik, Kimya gibi temel
bilim dersleri yanýnda; Meteoroloji, Tarým Makineleri, Toprak Bilgisi, Böcek
Ekolojisi, Böcek Sistematiði, Zirai Mücadele Organizasyonu ve Karantina,
Meyve ve Bað Zararlýlarý gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptýrýlýr.
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Bitki Koruma alanýnda çalýþmak isteyen kimselerin temel bilimlere, özel
likle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda baþarýlý, bilimsel meraka sahip
kimseler olmalarý beklenir. Bitki Koruma programýný bitirenlere “Ziraat
Mühendisi” ünvaný verilir. Bitki Koruma alanýnda yetiþen ziraat mühendis
leri zirai mücadele istasyonlarýnda meyve, sebze, tahýl ve süs bitkilerine
zarar veren böcek ve zararlý otlarla mücadele yöntemlerini geliþtirir, bitki
zararlýlarý konusunda üreticileri aydýnlatýr. Bitki Koruma alanýnda yetiþen
ziraat mühendisleri, ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sektörde çalýþabilirler.

BÝTKÝSEL ÜRETÝM VE TEKNOLOJÝLERÝ
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programýnýn amacý, besin olarak yarar
lanýlan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artýrýlmasý ve ürün
lerinin deðerlendirilmesi alanýnda çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programýnda Matematik, Biyoloji, Kim
ya, Tarýmsal Ekoloji, Meteoroloji, Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve Toprak
Verimliliði, Meyve Yetiþtirme Ýkeleri, Bahçe Bitkileri Islahý, Serin Ýklim Tahýlla
rý gibi dersler okutulur ve uygulama yaptýrýlýr. Ayrýca Bitkisel Üretim alanýn
da yetiþen kiþiler, ürünlerinden yararlanýlan tarla, bahçe ve sera bitkileri
nin verimliliklerinin artýrýlmasý ve ürünlerin deðerlendirilmesi için araþtýrma
lar yapar, bol verimli ve saðlýklý bitkisel ürün elde etmenin yollarý konusun
da üreticilere yardýmcý olur. Ýyi kaliteli tahýl, sebze, meyve, endüstri ve süs
bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiþtirilmesini saðlayacak
tarým uzmanlarýnýn yetiþtirilmesi programýn akademik önceliðidir. Mezun
lar ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ bulabilirler.

BÝYOKÝMYA
Biyokimya programýnýn amacý; biyolojik bilimler, saðlýk bilimleri, bes
lenme ve çevre olaylarý ile ilgili konularda araþtýrma ve eðitim yapmaktýr.
“Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Aðýrlýklý Kimyagerlik” olmak üzere iki
alt dala ayrýlan bu programýn ilk iki yýlýnda Hücre Biyoloji, Mikrobiyoloji,
Fizyoloji, Histoloji, Ýnorganik Kimya, Analitik Kimya, Matematik, Bilgisayar
gibi dersler okutulmaktadýr. Üçüncü yýldan itibaren öðrenciler alt dallar
dan birine yönelmektedir. Biyokimya okumayý isteyenlerin biyoloji ve kim
ya konularýyla ilgili, bu alanlarda baþarýlý, bilimsel çalýþmalara istekli kiþiler
olmalarý gerekir.
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Mezunlar gýda, ilaç, týbbi kimyasal maddeler, tarým ilaçlarý, kozmetik
ve deterjan sanayileri ile fermantasyon teknolojisine dayalý sanayi kolla
rýnda, üniversitelerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.

BÝYOLOJÝ
Biyoloji programýnýn amacý; canlýlarýn evrimi, yeryüzünde daðýlým
anatomisi ve fizyoloji konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Bu prog
ramda dersler uygulamalý ve kuramsal olarak yürütülmektedir. Ýlk iki yýl
temel bilim dersleri, sonraki yýllarda Temel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Gene
tik, Fizyoloji, Anatomi alanlarýnda dersler verilmektedir. Ayrýca öðrenciler
laboratuvarda uygulama çalýþmalarý yapmaktadýr.

Biyoloji programýna girmek isteyen bir kimsenin fen derslerinde baþa
rýlý, meraklý bir gözlemci, sabýrlý bir araþtýrmacý olmasý, doðayý sevmesi,
canlýlarla uðraþmaktan hoþlanmasý ve bilimsel çalýþmalardan doyum
saðlamasý beklenir. Mezunlar, kamuya baðlý hastanelerde, üniversitelerin
týp fakültelerinde, hidrobiyoloji araþtýrma merkezlerinde, özel sektörde,
ilaç ve besin endüstrisinde çalýþabilir.
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BÝYOLOJÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ortaöðretim kurumlarýnda Biyoloji dersine gire
bilecek akademik düzeye ve pedagojik formasyona sahip öðretmen
yetiþtirmektir. Biyoloji Öðretmenliði programýnda Genel Fizik, Kimya,
Matematik, Bitki Embriyolojisi, Sitoloji, Hayvan Fizyolojisi, Çevre Saðlýðý,
Mikrobiyoloji ve Organik Kimya gibi derslerin yaný sýra, öðrencilere peda
gojik formasyon kazandýrmak amacýyla Eðitime Giriþ, Ölçme ve Deðer
lendirme, Genel ve Özel Öðretim Yöntemleri, Öðrenme Psikolojisi, Eðitim
Sosyolojisi gibi formasyon dersleri de verilmektedir.
Biyoloji Öðretmenliði’nde okumak isteyenlerin fen derslerinde baþarýlý,
öðretmekten hoþlanan ve sabýrlý bireyler olmalarý gerekmektedir. Bu
programý bitirenlerden Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðretim
kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli
puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar özel okullar veya özel eðitim
kurumlarýnda çalýþabilir, laboratuvarlarda da çalýþma olanaðý bulabilir.

BÝYOMEDÝKAL MÜHENDÝSLÝÐÝ
Biyomedikal Mühendisliði programýnýn amacý; saðlýk alanýnda teþhis
ve tedavi amacýyla kullanýlan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin
tasarým, üretim, geliþtirme, teknik, iþletme ve bakýmý ile onarýmýný yapa
cak biyomedikal uzmanlarý yetiþtirmektir.
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Programda ilk yýl Temel Fen, Saðlýk Bilimleri ve Temel Bilgisayar, ikinci
ve üçüncü yýllarda Elektronik, Ýleri Bilgisayar ve Temel Biyomedikal dersle
ri, son sene ise ileri düzeyde Biyomedikal uzmanlýk dersleri yer almaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, anatomi, fizyoloji, fizik, kimya ve biyo
lojiye ilgi duymasý, saðlýk alaný ile ilgili olmasý gerekmektedir.
Program mezunlarý, hastanelerde, özel kliniklerde ve laboratuvarlar
da, týbbi cihazlarýn montaj, bakým, onarým ve ayar iþleriyle, yeni geliþmek
te olan yerel týbbi cihaz þirketlerinde, üretim ve servis hizmetlerinde çalý
þabilir.

BÝYOMÜHENDÝSLÝK / GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK

Biyomühendislik programýnýn amacý; moleküler düzeyde biyolojik sis
temlerin gösterdiði fonksiyonlarý incelemek ve bu konuda araþtýrma yap
maktýr. Bölümde okutulan dersler; Organik Kimya, Genel Kimya, Fizyoloji,
Anatomi, Matematik, Fizik, Analitik, Bilgisayar, Biyoreaktörler, Mikrobiyal
Genetik, Histoloji, Biyokimya ve Gen Teknolojisi’dir. Bu programda oku
mak isteyenlerin biyoloji ve kimyaya ilgi duymasý ve araþtýrma yapmayý
sevmesi gerekmektedir. Biyomühendislik programý mezunlarý gýda, tarým,
saðlýk, ilaç, kozmetik gibi sektörlerin deðiþik kollarýnda çalýþabilir.
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BÝYOSÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Biyosistem Mühendisliði mühendislik bilimlerinin geniþ kapsamlý olarak biyolojik sis
temlere ve süreçlere uygulanmasýný içeren
bir mühendislik dalýdýr.
Eðitim ve çalýþma konularý arasýnda,
tarýmda otomasyon ve yeni geliþen tekno
lojiler, hassas tarým teknikleri, enerji ve maki
nalar, bitkisel ve hayvansal üretimde meka
nizasyon uygulamalarý, hasat sonrasý meka
nizasyon uygulamalarý, tarýmsal yapýlar, arazi ve su kaynaklarýnýn geliþtiril
mesi, kýrsal alanýn geliþtirilmesi yer alýr.
Okutulan dersler arasýnda; Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri, Akýþ
kanlar Mekaniði, Termodinamik, Difransiyel Denklemler, Dinamik, Hidroloji,
Toprak Fiziði, Zemin Mekaniði, Yapý Statiði, Betonarme, Sulama Suyu Kali
tesi gibi dersler yer almaktadýr. Bölümden mezun olanlar Biyosistem
Mühendisi ünvanýný alýr. Biyosistem Mühendisleri; ilgili kamu kuruluþlarýnda,
tarýma dayalý uluslararasý þirketlerde, hayvancýlýða dayalý makine sanayi
inde, gýda makineleri sanayinde ve tarýmsal iþletmelerde çalýþabilirler.
			

BÝYOTEKNOLOJÝ
Bitki, hayvan veya mikroorganizmalarýn tamamý ya da bir parçasý kul
lanýlarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde
etmek veya var olan bir organizmanýn genetik yapýsýnda arzu edilen
yönde deðiþiklikler meydana getirmek amacý ile kullanýlan yöntemlerin
tamamýna “Biyoteknoloji” denmektedir.
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Biyoteknoloji bölümü canlýlar ve canlý sistemler ile bilim ve mühendislik
teknikleri uygulanarak mal ve hizmet üretmek amacýndadýr. Biyoteknolo
ji uygulamalarý; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolo
jisi, immünoloji, protein mühendisliði, enzimoloji ve biyoproses teknolojile
ri gibi farklý alanlarý bünyesinde toplar. Bu nedenle de biyoteknoloji bir
çok bilimsel disiplinle karþýlýklý iliþki içinde geliþir.
Bölümde; Genel Mikrobiyoloji I ve II, Parazitoloji, Modern Biyoloji II, Týb
bi Mikrobiyoloji, Ýmmünobiyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Bakteri Fizyoloji
si, Biyoteknolojiye Giriþ, Moleküler Genetik, Deneysel Biyokimya, Mikrop
sal Teknolojisi gibi dersler okutulmaktadýr.
Biyoteknoloji uygulama alanlarý þunlardýr: insan saðlýðýna yönelik ola
rak proteinlerin üretilmesi, bazý hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik
üretilmesi, çok zor þartlara sahip çevrelerde (sýcak, kurak, tuzlu...) yaþa
yan organizmalarýn enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaþtýrarak bunlarýn
sanayide kullanýlmasý, yeni sebze ve meyve üretimi, insandaki zararlý
genlerin elemine edilmesi, aþý, pestisit, týbbi bitki üretimi.

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDÝSLÝÐÝ
Cevher Hazýrlama; kýsaca, üretilen doðal kaynaklarýn metalurji,
demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inþaat malzemeleri, boya
endüstrisi ve enerji üretimi gibi deðiþik alanlarda kullanýlabilir hale getiril
mesi aþamalarýný kapsamaktadýr. Bu baðlamda Cevher Hazýrlama; zen
ginleþtirme, hammaddeleri arýndýrma ve boyutlandýrma gibi iþlemleri
içeren bir sanayi dalýdýr.  
   Söz konusu iþlerle ilgili, bir tesisin tasarýmý
ve çalýþtýrýlmasý gibi teknolojik iþlemler Cev
her Hazýrlama Mühendisliði’nde önem
kazanmaktadýr.   Bölümün amacý, Cevher
Hazýrlama Mühendisliði ve cevher hazýrla
ma konularý ile iliþkili alanlarda, mühendislik
tasarýmlarýný analiz etmek ve yapmak
konusunda bilimi ve mühendislik bilgilerini
baþarýlý bir þekilde kullanmaktýr.
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     Bölümde Matematik, Fizik, Kimya gibi temel derslerin yaný sýra, Cevher
Hazırlama Tesis Otomasyonu, Endüstriyel Hammaddeler, Akýþkanlar Me
kaniði gibi dersler de okutulmaktadýr. Mezunlar, demir-çelik, cam, sera
mik ve çimento endüstrisi ayrýca gübre, yem, deterjan, boya sanayi,
dolgu ve sert plastik endüstrisi ve nükleer hammadde üretimi ve tekno
lojiisi gibi alanlarda iþ bulabilir. Ayrýca kömür harmanlama ve biriketleme
tesisleri; kýrmataþ ve öðütme tesisleri cevher hazýrlama mühendislerinin
çalýþabileceði bazý ek alanlardýr.

ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ

Çevre Mühendisliði programýnýn amacý; çevrede yapýlan tüm üretim
ve tüketim faaliyetlerinin insan saðlýðýna, refahýna ve doðal dengeye
zarar vermeyecek biçimde ayarlanmasý için gereken önlemleri araþtýr
maktýr. Bu bölümde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel derslerin
yanýnda Çevre Kimyasý, Çevre Mikrobiyolojisi ve Kimyasal Biyoloji, Bilgisa
yar Kullanýmý gibi mesleki bilgi ve beceriyi kazandýracak dersler de oku
tulmaktadýr. Çevre Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin yaratýcý,
araþtýrmacý, sabýrlý, üstün genel akademik yeteneðe sahip olmasý; mate
matik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanýnda Ekonomi, Sosyoloji
gibi sosyal alanlara ilgi duymasý, daha iyi ve saðlýklý bir çevre yaratabil
mek için mücadele verecek kiþiler olmasý gerekir.
Program mezunlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn dýþýnda da; pek çok
sektörde çalýþma imkâný bulabilmektedir.
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DENÝZ ULAÞTIRMA ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði programýnýn amacý; denizcilikle
ilgili firmalarda yatýrýmlarý deðerlendirme, gemilerin ve yüklerinin sigorta
iþlemleri, limanlarda yüklenen veya boþaltýlan mallarla ilgili iþlemleri, ulus
lararasý iþ yapan firmalarda gemilere yük, yüklere gemi bulunmasý gibi
iþleri yürütmek üzere hem denizde güverte ve makine zabiti hem de
denizcilik acentelerinde çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.
Bu programda öðrenciler 1. sýnýfýn sonunda, Gemi Yönetim Mühendis
liði (Güverte), Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði ve Deniz Ulaþtýrma
Ýþletme Mühendisliði olmak üzere üç ana bilim dalýndan birine ayrýlmak
tadýr. Bu bölümde Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama,
Gemi Mühendisliðine Giriþ, Küresel Trigonometri, Pusula Bilgisi, Dinamik,
Gemi Ýnþaatý, Termodinamik, Elektronik, Ýþletme Yönetimi ve Organizas
yonu, Ýstatistik, Olasýlýk gibi dersler okutulmaktadýr.

Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði bölümüne girmek isteyenlerin
matematik, geometri ve fizik ile ilgilenen, bedence saðlam, denizde ve
açýk havada yaþamaktan hoþlanan ve ailesinden uzakta kalmayý göze
alabilen kiþiler olmasý gerekir. Mezunlar, Ulaþtýrma Bakanlýðýnda veya özel
sektöre ait denizcilik kuruluþlarýnda görev alabilir.
Karada çalýþacaklarýn iþ bulma ve ilerleme olanaklarý, iyi Ýngilizce bil
melerine ve mesleki ehliyete baðlýdýr. Ülkemizde deniz yolu ile ulaþýma
verilen önem gittikçe artmaktadýr.
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DERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda Fizik, Kimya, Biyoloji
gibi temel derslerin dýþýnda, Bitkisel,
Hayvansal Lifler, Lif Bitkileri, Madensel
ve Sentetik Lifler, Kürk Hayvanlarý ve
Yetiþtirilmesi, Büyükbaþ Hayvan Derileri
nin Ýþlenmesi konularýyla ilgili dersler
okutulmaktadýr.
Deri Mühendisliði okumak isteyenle
rin meraklý ve yaratýcý bir kiþiliðe sahip
olmalarý, ayrýca temel bilimler alanýna
karþý hem ilgili olmalarý hem de buralar
da araþtýrma yapmayý sevmeleri gere
kir. Bu bölümü bitirenler, kamu sektörü
ne baðlý deri ve lif iþleme fabrikalarýn
da, özel sektöre ait deri iþletmelerinde
ve özel çiftliklerde çalýþabilir.

DÝJÝTAL OYUN TASARIMI
Dijital Oyun Tasarýmý Bölümü’nün en önemli özelliði ve avantajý, oyun
tasarýmýný bir iletiþim, oyundan baðýmsýz bir eðitim alaný olarak konumlan
dýrmasıdır.
    Dijital Oyun Tasarýmý, oyun kavramýný kurallara baðlý
iþleyen interaktif bir iletiþim süreci olarak deðerlendir
mekte ve oyunu tasarýmcýsýnýn hedeflediði mesajlarý
interaktif bir süreç aracýlýðý ile ileten bir dil olarak gör
mektedir.
     Oyun tasarýmcýsý farklý alanlarda uzman bireylerin oluþturduðu bir ekip
içinde oyun fikrinin ilk ortaya çýktýðý aþamadan ürünün piyasaya sürülme
sine dek geçen süreçte aktif olarak yer alýr. Program mezunlarýnýn yetkin
oyun tasarýmcýlarý olmalarý, öncelikli olarak oyuncu deneyimi odaklý tasa
rým çalýþmalarý gerçekleþtirmeleri ve oyun geliþtirme süreci hakkýnda bilgi
sahibi olmalarý hedeflenmektedir.
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DÝL VE KONUÞMA TERAPÝSÝ
Dil ve Konuþma Terapisi lisans programý, temel týp, rehabilitasyon ve
konuþma terapisi bilgilerine sahip, alanýnda klinik uygulama ve araþtýrma
yapmanýn yaný sýra yönetici olma özelliklerini kazanmýþ saðlýk profesyo
nelleri yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Programda, öðrencilerin konuþma ve dil kuram ile kavramlarý açýsýn
dan donaným kazanmalarýna yönelik kapsamlý kuramsal dersler ile araþ
týrma teknikleri ve deðiþik test araçlarý kullanýlarak yapýlan laboratuvar
çalýþmalarý yer almaktadýr.

Mezunlar; hastaneler, saðlýk merkezleri, özel eðitim kurumlarý, çocuk
yuvalarý, rehabilitasyon merkezleri, geriatri merkezleri, özel klinikler ve
araþtýrma merkezlerinde terapist olarak çalýþabilir, bilimsel araþtýrma gibi
konularda sorumluluk alabilir.

DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ
Bu programýn amacý; aðýz ve diþ saðlýðýnýn korunmasý, diþ ve diþ etle
ri hastalýklarýnýn tedavisi, diþ ve çene ameliyatlarý ile takma diþ yapýmý
konularýnda çalýþacak diþ hekimlerini yetiþtirmek ve bu alanda araþtýr
ma yapmaktýr.
Eðitim süresi 5 yýl olan bu programýn ilk iki yýlýnda Biyoloji, Fizik, Kimya,
Matematik gibi temel dersler, sonraki yýllarda ise programa özgü dersler
çoðunlukla uygulamalý olarak verilmektedir.
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Bu programa girmek isteyenlerin
Fen derslerinde baþarýlý olmalarý, eðiti
min uygulamalý kýsmý el ve parmak
becerisi, uzay iliþkileri yeteneði ve este
tik görüþ gerektirdiðinden bu alanlar
da yetenekli olmalarý gerekmektedir.
Uygulamalarda kullanýlan alet ve
gereçlerin öðrencilerce saðlanmasý
nedeniyle Diþ Hekimliði eðitimi olduk
ça masraflýdýr. Mezunlar, muayeneha
ne açarak serbest çalýþabilecekleri
gibi resmi veya özel hastanelerde çalý
þabilirler.

EBELÝK
Ebelik programýnýn amacý; ana-çocuk
saðlýðýnýn korunmasý ve tedavi hizmetle
rinin yürütülmesinde görev alacak saðlýk
elemaný yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan dersler ara
sýnda Temel Fen derslerinin yaný sýra
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum, Hasta Baký
mý, Epidemiyoloji gibi týp dersleri sayýlabi
lir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin
saðlýk konularýna ilgi duymasý, hoþgörülü
ve sabýrlý olmasý gerekmektedir.
Ebelik bölümü mezunlarý, koruyucu
saðlýk hizmetlerinde, çocuk saðlýðý ve
aile planlamasý merkezlerinde, doðu
mevi ve hastanelerin doðum kliniklerin
de çalýþabilir.
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ECZACILIK
Bu programýn amacý; ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, deðerlendirilmesi, kaliteli,
iyileþtirme gücü yüksek ilaç üretimi ve ilaçlarýn saklanmasý, kullanýlmasý
gibi konularda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Eczacýlýk bölümünde, ilk iki yýlda Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik
dersleri verilmektedir.

Ýlaç hammadde ve þekillerinin üretim tekniklerine ve kullanýþlarýna iliþ
kin dersler ise son iki yýlda verilmektedir. Eczacýlýk Fakültesi’nde dersler
kuramsal ve uygulamalý olarak yürütülür. Uygulama dersleri fakülte labo
ratuvarlarýnda yapýlmakta olup ayrýca hastane, eczane ve ilaç endüstri
sinde staj yapýlmaktadýr.
Eczacýlar çalýþmalarýný laboratuvar, eczane gibi ilaç kokularýnýn yay
gýn olduðu kapalý yerlerde sürdürmeleri nedeniyle eczacý olmak isteyen
bir kimsenin bu çalýþma ortamýný dikkate almasý gerekir. Mezunlarýn
önemli bir kýsmý kendilerine veya baþkalarýna ait eczanelerde, sorumlu
eczacý olarak hastanelerin eczanelerinde, laboratuvarlarda ve ilaç en
düstrisinde çalýþabilir.
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ELEKTRÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektrik Mühendisliði programýnýn amacý; kuvvetli akýmlarla çalýþan
alet ve sistemlerin yapýmý, geliþtirilmesi, elektrik üretimi, daðýtýmý ve siste
min bakýmý ile ilgili eðitim vermek ve araþtýrma yapmaktýr. Programda
okutulan dersler; Elektronik, Mukavemet, Elektrik Tesisleri, Elektromanye
tik, Dalga Teorisi, Otomatik Kontrol, Aydýnlatma ve Ýç Tesisat, Enerji Daðý
lýmý, Lojik Devreler, Elektrik Santralleri, Su Makineleri vb.’dir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin üstün akademik yeteneðe sahip,
matematik, kimya, fizik ve ekonomi ile ilgili, dikkatli ve yaratýcý olmasý
gerekmektedir. Programý bitirenler, elektrik enerjisi ile çalýþan fabrika ve
iþletmelerde Elektrik Mühendisi olarak iþ bulabilir, kamu ve özel sektörde
çalýþabilir.

ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektrik-Elektronik Mühendisliði programýnýn amacý; kuvvetli (elektrik)
ve zayýf (elektronik) akýmlarla çalýþan alet ve sistemlerin yapýmý, geliþtiril
mesi, elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmý ile ilgili sistemlerin projelendirilme
si, bakýmý ve kullanýlmasý konusunda eðitim vermek ve araþtýrma yap
maktýr.
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Bölümde okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Analog
Elektrik, Malzeme, Devre Teorisi, Mukavemet, Geri Beslemeli Sistemler,
Elektrik Tesisleri, Elektromanyetik, Mikrodalga Devreleri, Enerji Daðýtýmý,
Güç Elektroniði, Mikro Elektronik, Týbbi Elektronik vb.’dir.
Bu programda okumak is
teyenlerin Matematik, Fizik,
Kimya alanlarýnda yetenekli ve
baþarýlý olmasýnýn yaný sýra sabýr
lý ve yaratýcý olmasý da gerek
mektedir. Program mezunlarý
nýn iþ bulma olanaklarý oldukça
fazladýr. Mezunlar serbest çalý
þabildikleri gibi özel ve kamu
kuruluþlarýnda görev alabilir.

ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniði, elektronik, iþaret iþle
me, devreler ve sistemler konularýnda eðitim-araþtýrma çalýþmalarýnýn
sürdürüldüðü bu bölümde, çaðdaþ Elektronik Mühendisliði’nin uygulama
alanlarýna uygun mühendisler yetiþtirme amacý güdülmektedir.
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Genel mühendislik formasyonunun kazandýrýldýðý zorunlu Fen ve
Matematik dersleri ile Temel Mühendislik derslerinin yaný sýra Ýleri Mate
matik, Fizik, Elektrik Devreler ve Sistem Kuramý, Elektromanyetik Alanlar ve
Elektronik Ýletiþim Kuramlarý gibi temel disiplinlerle elektroniðin güncel
uygulamalarýna yönelik dersler bulunmaktadýr. Elektronik Mühendisi ola
rak çalýþmak isteyenlerin üstün akademik yeteneðe sahip, matematik ve
fizik konularýna ilgili, yaratýcý kimseler olmalarý gerekmektedir.
Elektronik Mühendisleri elektronik, yayýncýlýk alanýnda, radyo ve tele
vizyon kuruluþlarýnda, internet hizmetleri ile ilgili kurumlarda, bankacýlýk
sektöründe, üretim, pazarlama, araþtýrma ve geliþtirme alanlarýnda iþ bul
ma olanaðýna sahiptir.

ELEKTRONÝK VE HABERLEÞME MÜHENDÝSLÝÐÝ
      Elektronik ve Haberleþme Mühendis
liði programýnýn amacý; telefon haber
leþmesinden, uydu haberleþmesine, ev
aletlerinden, elektronik týp cihazlarý üre
timine kadar yayýlan çok geniþ bir alan
da uygulanan her türlü sistemin tasarla
nýp geliþtirilmesi konusunda eðitim yap
maktýr.
Bu bölümde 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, Aktif Mikrodalga Devreleri gibi ala
na özgü dersler okutulur.
Bu bölüme girmek isteyenlerin üstün bir akademik yetenek düzeyine
sahip, fiziðe, özellikle elektrik konularýna ilgili, göz ve el koordinasyonu
yeteneði yüksek, yaratýcý kiþiler olmalarý gerekmektedir. Bu programý biti
renler, biliþim sektöründe çeþitli pozisyonlarda çalýþabilir.
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ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ

Endüstri Mühendisliði programýnýn amacý; ürün veya hizmet üreten
kuruluþlarýn verimliliðini yükseltmek amacýyla insan, makine ve malzeme
nin etkili bir þekilde kullanýlmasý için yöntem ve tekniklerin geliþtirilmesi ve
uygulanmasý ile ilgili konularda eðitim yapmaktýr.
Programda ilk iki yýlda, Matematik, Fizik, Kimya gibi temel Fen Bilimle
ri dersleri ile Statik, Dinamik, Mukavemet, Malzeme gibi temel mühendis
lik dersleri, Bilgisayar Programlama ve Ekonomi dersleri verilir. Son iki yýlda
ise Yöneylem Araþtýrmasý, Ýstatistik, Mühendislik Ekonomisi gibi dersler oku
tulmaktadýr. Bu programa girmek isteyenlerin analitik düþünme yetene
ðine sahip ve yaratýcý olmalarý, mühendisliðe ve sosyal bilimlere ilgi duy
malarý gerekir.
Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, finans sektöründe,
bankalarda iþ bulabilir. Endüstri Mühendisliði ülkemizde gittikçe önemi
artan bir mühendislik alanýdýr.
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ENDÜSTRÝYEL TASARIM / ENDÜSTRÝYEL TASARIM MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programlar, endüstri alanýnda üretilmesi düþünülen herhangi bir
eþyanýn veya bir gýda maddesi gibi tüketilecek bir ürünün biçiminin nasýl
olacaðý, nasýl bir ambalajla sunulacaðý, eðer bir eþya ise hangi ham
maddelerin kullanýlacaðý, ne gibi bir süreçle üretileceði, kullanýþlýlýk, este
tik, ergonomik yönler göz önüne alýnarak belirlenmesi konusunda eðitim
yapar.

Bu programlarda, Matematik, Tasarý Geometri, Fizik, Soyutlama,
Endüstriyel Desen, Ergonomi, Malzeme Bilgisi, Statik, Dinamik, Ekonomi,
Sanat Tarihi, Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Çizim, Teknik Resim, Psikoloji gibi
dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümlerde okumak isteyenlerin, iyi bir gözlemci, yeniliklere açýk,
hayal güçlerinin geniþ, yaratýcýlýk özelliklerinin güçlü, sistematik bir düþün
ce yapýsýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Endüstri tasarýmcýlarý, özel ya da kamuya ait üretim kuruluþlarýnda ta
sarýmcý olarak çalýþmanýn yanýnda, özel tasarým bürolarý kurarak da
endüstriye hizmet verebilir ve danýþmanlýk yapabilir.
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ENERJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ / ENERJÝ SÝSTEMLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ

Dünyanýn petrol doðalgaz ve kömür gibi sýnýrlý fosil yakýt kaynaklarý
azaldýkça, bir taraftan bu kaynaklarýn verimli kullanýmýnda iyileþtirme,
diðer taraftan da nükleer enerji kaynaklarý ve yenilenebilir enerji kaynak
larý olarak tanýmlanan hidrolik, güneþ, rüzgâr, biokütle gibi tükenmez
kaynaklardan üretim önem kazanmýþtýr.
Enerji Sistemleri Mühendisliði’nde amaç; enerji konusunun her alanýn
da, araþtýrmada, geliþtirmede, planlamada, üretimde, daðýtýmda, kulla
nýmda iç ve dýþ politika geliþtirme ve uygulamada yetiþmiþ insan ihtiyacý
ný karþýlamaktýr.
Enerji Mühendisi adaylarýnda olmasý gereken en önemli özellik, sis
temli çalýþma alýþkanlýðýdýr. Bunun dýþýnda analitik düþünme gücüne sa
hip olmalarý, yaratýcý olmalarý, fizik konularýna normalin üstünde ilgi duy
malarý gerekmektedir.
Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, daðýtýmý ve kullanýl
masý alanlarýnda tasarýmcý ya da uygulayýcý olarak geniþ iþ olanaklarý
bulacaktýr.
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ERGOTERAPÝ
“Ýþ ve Uðraþý Terapisi” olarak da adlandýrýlan Ergoterapi programý, re
habilitasyonun önemli bir bölümünü oluþturur. Programdan mezun olan
lar, hastalýklarý nedeniyle birtakým temel iþ ve uðraþýlarý yeniden öðren
mek zorunda kalan hasta ve engellilerle çalýþýrlar.
Ergoterapi uygulamalarýyla hastalarýn mevcut patolojisini azaltmak
ve saðlýðýný korumak, baðýmsýzlýk seviyeleri ile üretkenliklerini korumak ve
artýrmak amaçlanýr. Saðlýklý kiþilerin saðlýðýný koruma da ergoterapinin asıl
görevleri arasýndadýr.
     Türkiye’de henüz yalnýzca rehabilitasyon çevre
lerinin ilgi alanýna giren bu meslek, yurtdýþýnda ge
leceðin meslekleri arasýnda anýlmakta ve yüksek
düzeyde gelir getiren meslekler arasýnda da ilk
sýralarda yer almaktadýr. Mezunlar birebir kiþilerle,
gruplarla veya topluluklarla iþbirliði içinde çalýþmak
için gerekli bilgi, beceri ve davranýþlarla donatýlan
týbbi, sosyal davranýþsal, psikolojik, psikososyal ve
ergoterapi bilimi alanýnda geniþ eðitime sahiptir.
Ergoterapistler, herhangi bir saðlýk problemi nedeniyle vücut yapý ve
iþlevlerinde bozukluðu olan veya yer aldýðý sosyal ya da kültürel azýnlýk
grup nedeniyle toplumdan dýþlanmýþ veya katýlýmý kýsýtlanmýþ tüm kiþilerle
çalýþýr. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katýlýmý artýrmak için kiþi, aktivite,
çevre veya bunlarýn bazýlarýnýn veya hepsinin düzenlenmesi ile kiþilerin
yeterliðini artýrmaya odaklanýr. Ergoterapi; ev, okul, iþyeri, fabrika, saðlýk
merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi
kamu, özel veya gönüllü kuruluþlarý içeren geniþ bir yelpazede uygulama
alanýna sahiptir.

FEN BÝLGÝSÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ilköðretim okullarýnda Fen Bilgisi Öðretmenliði
görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir. Fen Bilgisi Öðretmenliði progra
mýnda Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar, Fen Bilgisi Laboratuvarý Uygu
lama, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Çevre Koruma, Fen
Teknoloji ve Toplum, Fen Bilimlerinde Özel Konular, Modern Fizik, Kimyasal
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Kinetik gibi branþ derslerinin yanýnda Öðretmenlik Mesleðine Giriþ, Geli
þim ve Öðrenme, Öðretimde Planlama ve Deðerlendirme, Öðretim Tek
nolojileri ve Materyal Geliþtirme, Sýnýf Yönetimi, Özel Öðretim Yöntemleri,
Öðretmenlik Uygulamasý gibi öðretmenlik formasyonu dersleri de verilir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin fen ve matematik derslerini sevme
leri, sabýrlý ve bilgi aktarýmlarýnýn kuvvetli olmalarý gerekmektedir.
Fen Bilgisi Öðretmenliði bölümünü bitirenlerden Milli Eðitim Bakanlý
ðýna baðlý resmi ilköðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet
memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca özel
okullar veya özel eðitim kurumlarýnda da çalýþabilirler.

FÝZÝK
Fizik programýnýn amacý; evren
deki fiziksel olaylarýn baðlý bulundu
ðu yasalarý, madde ve enerjinin
yapýsýný ve karþýlýklý etkileþimini araþtý
racak nitelikte eleman yetiþtirmektir.
Eðitim süresinin ilk iki yýlýnda temel  
fizik, matematik, kimya gibi dersler
verilirken 3. ve 4. sýnýflarda ileri fizik
bilgilerini içeren dersler kuramsal ve
uygulamalý olarak okutulur.
Bu programda okumayý isteyen
lerin matematik, fizik ve kimya gibi
derslere ilgili, dikkatli bir gözlemci ve
analitik düþünme gücüne sahip
yaratýcý kimseler olmalarý gerekir.
Mezunlar kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ bulabilirler. Öðret
menlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðre
tim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna girip
yeterli puaný almak zorundadýr.
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FÝZÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Programýn amacý; doðadaki maddelerin yapýsýný ve aralarýndaki etki
leþimi inceleyen fizik bilimi bulgularýnýn uygulama alanýna dönüþtürülmesi
ile ilgili konularda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Fizik mühendisleri, temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayýsýyla en
düstrinin ihtiyaçlarýna uygular; Elektronik mühendisinin ürettiði aletlerin
devre elemanlarýný, katý hal elektroniði bilgisiyle üretir, geliþtirir. Bu bölüm
de okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya gibi temel derslerin yanýnda
Nükleer Fizik, Atom Fiziði, Katýhal Fiziði gibi kuramsal, Elektronik, Bilgisayar
Programlarý gibi uygulama dersleridir. Fizik Mühendisliði bölümüne gir
mek isteyenlerin maddenin yapýsý ve özelliklerine iliþkin konulara karþý ilgi
li, yaratýcýlýk gücüne sahip, iyi bir gözlemci olmasý gerekir.
    Bu programý bitirenler bilgisayar ve elek
tronik malzeme üretiminde kalite kontrol
birimlerinde, radyasyon güvenliði ve saðlýk
fizikçisi olarak hastanelerde, enerji santral
lerinde çalýþabilir.
Üniversitelerde akademik çalýþma yap
mak isteyenler bu bölümün yaný sýra nükle
er enerji, biyofizik, jeofizik, saðlýk fiziði gibi
araþtýrma dallarýnda da uzmanlaþabilir.

FÝZÝK ÖÐRETMENLÝÐÝ
Fizik Öğretmenliği mezunları eðitim fakültelerinde ortaöðretimin (lise
ler, meslek liseleri, akþam liseleri vb.) öðretmen ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere, eðitim öðretim ve araþtýrma yapar. Öðretmen ortaöðretimde
uzmanlaþtýðý alanda öðrencileri yetiþtirir. Çalýþtýðý kurumun genel amaç
larýna göre hazýrlanmýþ genel müfredat programý çerçevesinde konularý
ný planlar, derslerini iþler, gerekli deney ve uygulamalar yapar.
Fizik öðretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneðe sahip,
matematiðe, fen bilimlerine ve özellikle fiziðe karþý ilgili ve bu alanda
baþarýlý; gözlemci, algýlama gücü geliþmiþ, düþüncelerini baþkalarýna açýk
bir þekilde aktarabilen; dikkatli, hoþgörülü, sabýrlý ve insanlarla iyi iletiþim
kurabilen kiþiler olmasý gerekir.
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Fizik Öðretmenliði bölümünde genel kültür derslerinin yaný sýra Genel
Fizik, Genel Kimya, Diferansiyel Denklemler, Dalgalar, Termodinamik gibi
dersler yer almaktadýr.
Fizik Öðretmenliði programýný bitirenler MEB’e baðlý ortaöðretim ku
rumlarýnda çalýþmak için öðretmenlik alan sýnavýna girip yeterli puaný
almak zorundadýr. Ýsteyenler özel okullarda ve eðitim kurumlarýnda çalý
þabilecekleri gibi akademik kariyer de yapabilir.

FÝZYOTERAPÝ VE REHABÝLÝTASYON
Bu programýn amacý; doðuþtan veya sonradan herhangi bir nedenle
sakatlanan ve hekim tarafýndan tanýsý konup tedavisi belirlenen hastala
ra gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programýný planlayýp uygulaya
cak saðlýk personelini yetiþtirmektir.
Programda Biyoloji, Fizik, Kimya alanlarýna iliþkin derslerle birlikte mes
leðe yönelik kuramsal ve uygulamalý dersler de okutulmaktadýr. Bu uygu
lamalarda öðrenciler, týbbi bilimsel dayanaðý olan beden hareketlerini,
elektrik akýmlarý ýsý-ýþýk, parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapý
lan tedavi yöntemlerini, masaj ve su tedavilerini öðrenir.
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde okumak isteyenlerin Fen
derslerinde baþarýlý, insanlara yardým etmekten hoþlanan, hoþgörülü,
güler yüzlü ve sabýrlý olmalarý gerekir. Bu programdan mezun olanlar  
hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanýk, kardiyoloji kliniklerinde
görev alabilirler. Ayrýca rehabilitasyon merkezlerinde, bir uzman hekimle
özel klinik açarak çalýþabilir.

GEMÝ ÝNÞAATI VE GEMÝ MAKÝNELERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði programýnýn amacý;
her türlü deniz taþýtlarýnýn projelendirilmesi, geliþtirilmesi ve üretilmesi
konularýnda, tersane yönetimi ve iþletmeciliði alanýnda eðitim ve araþtýr
ma yapmaktýr.

Bu programda, Matematik, Kimya ve Fizik gibi temel Fen derslerinin
dýþýnda Gemi Makineleri, Gemi Resmi, Gemi Hidrostatiði, Ýmal Usulleri, Ýþ
Hukuku, Ekonomi, Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadýr.
Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði programýna girmek
isteyenlerin üstün bir akademik yeteneðe sahip olmalarý, matematik,
geometri, fiziðe ilgi duymalarý gerekir.
Mezunlar, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarýnda,
deniz taþýmacýlýðý ile ilgili þirketlerde görev alabilir.
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GEMÝ MAKÝNELERÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programýn amacý; her türlü deniz taþýtýnýn ve gemi makinelerinin
projelendirilmesi, geliþtirilmesi ve ekonomik olarak üretiminin yapýlmasý
konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Öðretimin ilk yýlýnda Temel
Fen derslerinin yanýnda Temel Mühendislik bilimlerine ait dersler okutul
maktadýr. Son iki yýlda ise mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler
teorik ve uygulamalý olarak okutulur.
Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði programýna girmek isteyenlerin
þekil-uzay iliþkilerini görebilme yeteneðine ve mekanik yeteneðe sahip,
temel fen derslerinde baþarýlý olmalarý gerekir.
Bu bölümü bitirenler, resmi ve özel tersanelerde, deniz taþýmacýlýðý
yapan kuruluþlarda, gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu maki
nelerin alým-satýmýný yapan ticarethanelerde çalýþabilir.

GEMÝ VE DENÝZ TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði programýnýn amacý; denizin
içinde ve dibinde bulunan canlý ve cansýz maddelerin (doðalgaz, petrol,
deniz ürünleri) aranmasý ve üretilmesi, deniz kirliliðinin önlenmesinde kul
lanýlan her türlü yapý ve aracýn (gemi platformu gibi) tasarýmý ve üretilme
si alanýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Bu programda okutulan ders
ler, Matematik ve Fizik gibi Temel Fen alanlarý ile ilgili derslerin yanýnda,
Oþinografi (okyanusbilim), Dalga Mekaniði, Gemi Termodinamiði, Deniz
Kirliliði, Kazý Yapýlarý vb. derslerdir.
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði’nde okumayý tercih edecek
kiþilerin, teknik ve mekanik becerilere sahip, fen derslerinde baþarýlý ve
iletiþim becerilerinin iyi olmasý gerekmektedir.
Program mezunlarý tersanelerde, petrol þirketlerinde veya ilgili kamu
kurumlarýnýn çeþitli birimlerinde görev alabilirler.
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GEMÝ VE YAT TASARIMI
     Yat tasarýmý, disiplinlerarasý bir uzmanlýk
alanýdýr. Mimarlýk, iç mimarlýk, endüstri
ürünleri tasarýmý ve gemi inþaatý ve maki
neleri mühendisliði disiplinlerinin arakesitin
de oluþmuþ yeni bir teknik disiplindir. Yat
tasarýmýnýn öne çýkan özelliði ise, bir deniz
cilik programý olmasýdýr.
Böylelikle, ortak faaliyet alanlarý dikka
te alýndýðýnda, sivil ve askeri, bütün deniz
cilik programlarýyla ayný ailenin doðal bir
üyesidir. Programýn amacý her türlü yatý
tasarlayabilecek mimari, iç mimari ve
endüstriyel tasarým bilgisine sahip çaðdaþ
teknolojiyi üretip kullanabilen tasarýmcýlar
yetiþtirmektir.
Mezunlarýn çalýþma ve etkinlik alaný gemi ve yat tasarýmýnýn öne çýktý
ðý tüm deniz araçlarý sektörüdür.

GEOMATÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ / HARÝTA MÜHENDÝSLÝÐÝ
Harita Mühendisliði yeryüzünün tamamýnýn veya bir parçasýnýn metrik
anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamýnda deðerlendirilerek
harita ve planlar þeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrýca konuma baðlý
her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen bilim dalý
dýr. Harita Mühendisliði teknolojik geliþmelere açýk, çaðdaþ teknolojiyi en
iyi uygulayan mühendislik dallarýndan biridir.
Geomatik, bu mesleðin dünya çapýnda kabul edilen diðer ismidir. Bu
programda Fizik, Kimya, Matematik, Lineer Cebir, Arazi Çalýþmasý, Anali
tik Geometri, Kartograf Yaya Giriþ, Diferansiyel Denklemler, Jeodezi,
Kadastro Bilgisi, Kamu Ölçmeleri, Hata Teorisi ve Parametre Tahmini,
Mühendislik Ölçmeleri, vs. okutulan derslerden bazýlarýdýr.
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Coðrafi Bilgi Sistemi, Coðrafi Veri Altyapýsý, Kent Bilgi Sistemi, Uzaktan
Algýlama, Fotogrametri, Kentsel ve Kýrsal Arazi ve Arsa Düzenlemeleri,
Kamulaþtýrma Projeleri, Etüd ve Ýþletme Haritalarý, Ýçme Suyu ve Kanali
zasyon Projeleri, Doðalgaz Boru Hatlarý, Tescile Konu Olan Harita ve Plan
lar, Kadastro Haritalarýnýn Yapýmý, Sayýsal Harita Üretimi, Mühendislik ve
Endüstriyel Ölçmeler, Yersel ve Uydu Bazlý (GNSS) Sistemler ile Konum
Belirleme, Hidrografik Ölçmeler, Yeraltý Ölçmeleri, Her Türlü Projenin Ara
ziye Uygulama Ýþleri (Aplikasyon), Röleve Ölçmeleri, Plankoteler vb.
konular bu mühendislik dalýnýn uygulama alanlarýdýr. Harita Mühendisli
ði’nin temel görevi, geliþme projelerinde bir altyapý oluþturmaktýr. Ýnþaat
Mühendisliði, Mimarlýk, Jeoloji Mühendisliði, Maden Mühendisliði, Þehir ve
Bölge Planlama, Çevre Mühendisliði ve Coðrafya yakýn temasta olduðu
bilim ve meslek dallarýdýr. Özellikle coðrafi bilgi sistemi, geliþen amaçlar
doðrultusunda belli bir coðrafyaya iliþkin halihazýrda harita, kadastral
harita, imar planý, teknik altyapý (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb.) tesis
leri haritasý ve tematik harita yapýmý ile sözü edilen meslek dallarýna altlýk
ve ortak kullaným imkâný hazýrlamaktadýr.

GERONTOLOJÝ
Gerontoloji, yaþlanmanýn ve yaþlýlýðýn bilimi anlamýna gelmektedir.
1930’lu yýllardan beri ABD ve Avrupa’da ana bilim dalý olarak çeþitli üni
versitelerde okutulmaktadýr. Gerontoloji’nin bu konuma geliþinin baþlýca
sebebi, sürekli uzayan yaþam süresidir.
Gerontoloji multidisipliner bir bilim dalýdýr, yani farklý bilim dallarýnda
yaþlanma ve yaþlýlýk incelenmektedir. Teorik çalýþmalarýn yaný sýra Geron
toloji ayný zamanda uygulamalý bir bilim koludur. Öncelikle yaþlýlarýn
yaþam koþullarýný iyileþtirme hedefi takip edilmektedir. Yeni teknolojik
veya ekonomik geliþmeler, bu hedefe yaklaþabilmek açýsýndan birçok
olanak sunmaktadýr.
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Türkiye’de yaþam süresi hem erkekler hem de kadýnlar açýsýndan sü
rekli uzamaktadýr. Önümüzdeki dönemlerde ortalama yaþam süresi uza
maya ve Türk toplumunda yaþlýlarýn sayýsý hýzla artmaya devam edecek
tir. Buna baðlý olarak Gerontoloji’nin önemi de yükselecektir.
Gerontoloji Bölümü bireysel ve toplumsal yaþlanma olgusunun biyolo
jik, psikolojik, sosyolojik, kültürel, antropolojik, tarihsel niteliklerinden kay
naklanan sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik, sosyopsikolojik prob
lemleri birey, aile, toplum ve ülke gibi farklý açýlardan ele alabilecek,
sonuçlarýný belirleyebilecek, karþýlaþtýrabilecek ve çözümler üretebilecek
Gerontolog yetiþtirmeyi amaçlar.

GIDA MÜHENDÝSLÝÐÝ
Gýda Mühendisliði programýnýn amacý; gýda hammaddelerinin deðer
lendirilmesi ve gýda kaynaklarýnýn nitelik ve nicelik olarak korunmasý, artýk
larýndan yeni besin oluþturulmasý, hammaddelerden çok yönlü yararlanýl
masý ve böylece saðlýklý gýda çeþitlerinin artýrýlmasý konusunda araþtýrma
ve eðitim yapmaktýr.
Bölümde okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya dersleri ile birlikte
Ekonomi ve Temel Mühendislik dersleri ve Gýda Mühendisliði alanýna
özgü derslerdir.

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, iþletme mühendisi, yatýrým uzmaný, danýþman veya kalite kon
trol uzmaný olarak görev alabilir.
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GIDA TEKNOLOJÝSÝ
      Bölümün amacý; gýda sektöründe, üretim ve
kalite kontrol arasýnda görevli ara eleman olan
Gýda Teknikerlerini yetiþtirmektir.
Bu bölümde okuyanlar gýda iþlenme teknoloji
leri ve kimyasal yapýlarýný ve buna baðlý olarak
kontaminasyon kaynaklarý ve önleyici tedbirlerin
nasýl alýnmasý gerektiði konusunda gerekli bilgi ve
beceriye sahip olur.
Teknolojik üretim tipine baðlý olarak fabrikalar
da kullanýlan makine teçhizatlarý hakkýnda teorik
ve pratik bilgiyi uygulama becerisine sahip olur.
Ýþletmede gerekli hijyen-sanitasyonu standartlara
uygun olarak saðlayabilme becerisine sahip olur.
Gýda mevzuatý ve kalite güvence kriterleri hakkýn
da bilgiye sahip olurlar. Üretimde kalite kontrolü
istatiksel olarak deðerlendirebilir. Bu programdan
mezun olan öðrenciler gýdalarýn üretim, kalite ve
pazarlama ile ilgili özel iþ kollarýnda Gýda Teknikeri
ünvaný ile istihdam edilir.

HAVACILIK ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝÐÝ
Günümüz uçaklarýnýn tamamen bil
gisayar kontrollü olarak uçabilme özel
liðine sahip olduðu düþünüldüðünde,
bu alanda çalýþacak iyi eðitim almýþ
elemanlarýn önemi ortaya çýkmaktadýr.
Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði progra
mý bu alanda çalýþacak nitelikli eleman
yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
      Bu bölümde Genel Matematik, Fizik,
Lineer Cebir, Teknik Resim ve Perspek
tif, Uçak Temel Bilgisi, Temel Bilgi Tekno
lojisi, Uçak Temel Gövde Sistemleri,
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Uçak Temel Yük Sistemleri, Uçak Malzeme Bilgisi, Sivil Havacýlýða Giriþ, Bil
gisayar Programlama, Termodinamik, Havacýlýk Ýngilizcesi, Akýþkanlar
Mekaniði, Otomatik Kontrol, Devre Analizi, Elektromanyetik Dalga Teorisi,
Yük ve Denge, Seyrüsefer Sistemleri, Lojik Devreler, Uçak Elektrik Sistemle
ri, Mikrodalga Teorisi, Uçak Bakým Onarýmý, Örgütsel Davranýþ, Haberleþ
me Sistemleri, Kalite Güvence Sistemleri, Otomatik Uçuþ Kontrol, Uçak
Elektrik Atölyesi, Bakým Organizasyonu, Havayolu Taþýmacýlýðý Yönetimi
dersleri okutulur.
Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði bölümünde okumak isteyenlerin üstün
bir akademik yeteneðin yanýnda sayýsal düþünce gücüne sahip olmala
rý, fiziðe ve özellikle havacýlýk alanýna özel ilgi duymalarý gerekir. Bu prog
ramý bitirenler havayolu þirketlerinde, hava ikmal bakým merkezleri ve
havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren diðer iþletmelerin teknik bölümlerin
de çalýþabilmektedir.

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ

Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði, yapýmý düþünülen hava ve uzay taþýt
larýnýn dizaynýný, ön projesini hazýrlar. Hava taþýtýnýn yapýmý için gerekli
üretim yöntemleri arasýndan hangisinin niçin daha ekonomik olacaðýna
karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazýrlayarak deneylerini yapar.
Tasarladýðý hava taþýtýnýn performans özelliklerini saptar ve istenilen
niteliklere göre incelemesini yapar. Her türlü hava taþýtýnýn tasarlanmasý,
yapýmý, üretilmesi ve uzay bilimleri ve uzay teknolojisi konularýnda eðitim
ve araþtýrma yapar. Bu programda ilk yýlda Matematik, Fizik, Kimya gibi
temel bilim dersleri aðýrlýklý olarak verilir. Daha sonra Bilgisayar, Çizim,
Havacýlýk Mühendisliði Tasarýmý, Uçuþ Aletleri, Üretim Mühendisliði, Akýþ
kanlar Mekaniði, Isý Transferi Sistemleri, Havacýlýk Yapýlarý Tasarýmý, Uzay
Mühendisliðine Giriþ, Statik, Bilgisayar Destekli Tasarým, Dinamik, Malzeme
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Bilimi, Elektronik Elemanlar ve Devreler, Derodinamik, Yörünge Mekaniði,
Uzay Ortamý, Gaz Dinamikleri, Uzay Mekaniði Sistemleri Dizayný dersleri
verilir.
Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði bölümünde okumak isteyenlerin ma
tematik, fizik, astronomi konularýna ilgi duyan, analitik düþünebilen, deði
þime ve geliþime açýk, yaratýcý, þekil-uzay iliþkilerini görebilme yeteneðine
sahip olmalarý gerekir. Mezunlar, kamu kurumlarýnda ve özel sektörde iþ
bulabilmektedir.

HAYVANSAL ÜRETÝM VE TEKNOLOJÝLERÝ
Ekonomik deðeri olan hayvanlarýn üretilmesi, ýrklarýnýn iyileþtirilmesi,
bakýmý, beslenmesi ve deðerlendirilmesi konularýnda çalýþan uzmanlarýn
yetiþtiði programdýr.
Hayvansal Üretim alanýnda yetiþen Ziraat Mühendisi; Ürünlerinden
yararlanýlan hayvanlarýn (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artý
rýlmasý yönünde çalýþmalar yapar, hayvan ýrkýný iyileþtirmek ve damýzlýk
hayvan yetiþtirmek, yemlerin besin deðerini belirlemek amacý ile araþtýr
malar yapar, hayvanlarýn verimliliklerini artýrýcý yöntemler hakkýnda üreti
cileri aydýnlatýr. Hayvansal Üretimle ilgili Ziraat Mühendisi olmak isteyenle
rin; Fen bilimlerine özellikle Biyoloji ve Kimya konularýna ilgili ve bu alan
larda baþarýlý, Hayvan üretimine ilgi duyan, inceleme ve araþtýrmaya
meraklý, yaratýcý, kimseler olmalarý gerekir.
Hayvansal üretim alanýnda yetiþen Ziraat Mühendisleri hem açýk ha
vada hem de kapalý ortamda (laboratuvar, yem fabrikalarý, hayvan
yetiþtirme çiftliklerinde, araþtýrma merkezlerinde) çalýþýrlar. Hayvan yetiþti
ricileriyle sürekli iletiþim halindedirler. Doðrudan hayvancýlýk iþletmelerin
de çalýþanlar için çalýþma ortamý kirli ve havasýz olup kokusu rahatsýz
edici olabilir. Hayvansal üretim programýný tamamlayanlar Orman, Tarým
ve Köy Ýþleri Bakanlýðý’na baðlý çiftliklerde, araþtýrma merkezlerinde, çeþit
li kamu kuruluþu ve iþletmeleri ile özel sektöre ait hayvancýlýk iþletmelerin
de çalýþma olanaðýna sahiptir.
Meslek elemanlarýnýn iþ bulma olanaklarý devletin tarým politikasýna
göre azalmakta veya artmaktadýr. Meslekte kendini iyi yetiþtirmiþ, giriþim
cilik ruhuna sahip olan kiþiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle baðýmsýz
olarak çalýþma olanaðýna sahiptir.
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HEMÞÝRELÝK
Bu programýn amacý; birey, aile ve toplum saðlýðýnýn korunmasý, has
talýk halinde hekim tarafýndan belirlenen tedavinin uygulanmasý, hasta
bakýmýnýn planlanmasý, örgütlenmesi ve uygulanmasý ile ilgili hizmetleri
yürütecek saðlýk personelini yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrma yapmak
týr.
Bu program; Temel Týp Bilimleri, Mesleki Bilimler, Hemþirelikte Yönetim,
Hemþirelikte Öðretim gibi temel araþtýrma derslerini ve bu derslerin uygu
lamalarýný kapsar. Derslerin eðitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama
larý, stajlarý öðretim elemanlarýnýn denetiminde yaptýrýlýr.
Hemþire olmak isteyenlerin yardým etmeyi
seven, sabýrlý, hoþgörülü, anlayýþlý, soðukkanlý
olmalarýnýn yanýnda biyolojiyle ilgili olmalarý
gerekmektedir. Hemþireler, özel veya resmi tüm
saðlýk kuruluþlarýnda servis hemþiresi, servis baþ
hemþiresi, klinik hemþiresi ve hastane baþhemþi
resi olarak görev alýrlar.
Hemþirelik temel eðitimine ek olarak öðret
menlik formasyonu olan hemþireler saðlýk mes
lek liselerinde çalýþabilir, eðitim, öðretim ve araþ
týrma faaliyetlerine katkýda bulunabilir.

HÝDROJEOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda amaç; içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik
ve jeotermal enerji üretimi amacýyla istenilen miktar ve kalitede yeraltý
suyunun saðlanmasý, saðlanan suyun kirletici etkilerinden korunmasý
konularýnda çalýþacak teknik insan gücünü yetiþtirmek ve bu alanda
araþtýrma yapmaktýr.
Hidrojeoloji Mühendisliði programýnda ilk yýlda temel bilimlerle ilgili
Fizik, Kimya, Matematik dersleri verilir. Daha sonra Genel Mineroloji, Özel
Mineroloji, Stratigrafi Ýlkeleri, Su Kimyasý, Toprak Mekaniði, Genel Sondaj
Tekniði gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve
uygulamalý olarak yürütülür.
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Hidrojeoloji Mühendisliði oku
mak isteyenlerin baþta Jeoloji
ve Kimya olmak üzere Fen
derslerine karþý ilgi duymalarý
ve bu konularda baþarýlý olma
larý gerekmektedir.
Ayrýca, hidrojeoloji alanýnda
çalýþacaklarýn meraklý ve sabýr
lý olmalarý meslekte baþarýyý
artýrýcý faktör olmaktadýr.

Hidrojeoloji Mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltý suyunun
saðlanmasý, yeraltý suyu kaynaklarýnýn korunmasý ve gerektiðinde yeraltý
suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacýyla
ilgili kamu kuruluþlarýnda veya bu konularda danýþmanlýk ve müteahhitlik
hizmetleri veren ulusal ve uluslararasý kuruluþlarda görev alabilir.

ÝÇ MÝMARLIK
Bu programýn amacý; insanlarýn ihti
yaçlarýna uygun olacak þekilde eldeki
malzemeyi kullanarak, yaþanabilecek
yeni mekânlar araþtýrýp iç mekânýn düzen
lenmesi ve mekâna özgün mobilyalarýn
özgün biçimlerinin tasarýmý ile ilgili konu
larda eðitim ve araþtýrma yaparak ele
man yetiþtirmektir. Bu alanda, bilgisayar
ve Web tasarým teknolojisi sýkça kullanýl
maktadýr. Ýç Mimarlýk programýnda, baþ
langýçta Tasarlama, Temel Eðitim, Teknik
Resim, Ýnsan Ýliþkileri, Yapý, Güzel Sanatlar,
Uygarlýk Tarihi, Bina Bilgisi dersleri, sonraki
yýllarda ise temeli daha çok tasarýma da
yalý dersler verilir.
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Mekânýn temel iþlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümlerle ilgili
araþtýrma dersleri de vardýr. Bu bölümde okumak isteyenlerin þekil-uzay
yeteneðine özellikle de sanatsal yaratýcýlýk yeteneðine sahip olmalarý
gerekir. Ýç Mimarlýk bölümünü bitirenler, mimarlýk ve inþaat þirketlerinde iç
mekân tasarýmcýsý olarak çalýþma olanaðý bulabilirler. Ayný zamanda
bireysel olarak dekoratörlük, vitrin tasarýmcýlýðý (fuar, sergi, çarþý), sahneekran tasarýmcýlýðý, mobilya tasarýmcýlýðý yapabilmektedir.
Ayrýca mobilya veya modüler inþaat firmalarýnda tasarýmcý, kontrolör
ve uygulamacý olarak çalýþma olanaðýna sahiptir.

ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ilköðretim okullarýnda Matematik Öðretmenliði
görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir.
     Ýlköðretim Matematik Öðret
menliði programýnda; Analiz, Soyut
Matematik, Genel Biyoloji, Genel
Fizik, Genel Kimya, Geometri, Line
er Cebir, Bilgisayar, Ýstatistik ve Ola
sýlýk, Cebire Giriþ, Analitik Geometri,
Elementer Sayý Kavramý, Bilgisayar
Destekli Matematik Öðretimi gibi
branþ dersleri yanýnda Öðretmenlik
Mesleðine Giriþ, Geliþim ve Öðren
me, Öðretimde Planlama ve De
ðerlendirme, Öðretim Teknolojileri
ve Materyal Geliþtirme, Sýnýf Yöneti
mi, Özel Öðretim Yöntemleri gibi
öðretmenlik formasyon dersleri de
verilmektedir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin öðretmeye istekli ve sabýrlý olmalarý
nýn yaný sýra genel bir akademik yeteneklerinin de olmasý gerekmektedir.
Bu programdan mezun olanlar Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi
ilköðretim okullarýnda çalýþmak için öðretmenlik alan sýnavýna girip yeter
li puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar, özel okullarda veya özel
eðitim kurumlarýnda çalýþabilir.
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ÝMALAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
Ýmalat Mühendisliði’nin temel amacý, en düþük maliyetle, en uygun
ve en yüksek üretim düzeyini elde etmektir. Diðer bir ifadeyle, imalat
sürecini minimize etmektir.
Bölümde, Matematik, Diferansiyel Denklemler, Olasýlýk ve Ýstatistik,
Genel Kimya, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Teknik Resim gibi temel
bilim dersleri; Malzeme Bilimi, Mühendislik Mekaniði, Termodinamik ve Isý
Ýletimi, Sistem Dinamiði ve Kontrol gibi Temel Mühendislik derslerinin
yanýnda Malzemelerin Ýmalat Özellikleri, Mukavemet, Üretim Ölçümleri,
Makine Elemanlarý, Kalite Mühendisliði, Ekonomi, Ýmalatta Otomasyon
gibi Ýmalat Mühendisliði dersleri bulunmaktadýr. Yýllardýr Endüstri ve Maki
ne Mühendislerinin büyük bir oraný çeþitli sektörlerde Ýmalat Mühendisi
olarak görev yapmaktadýr, bu alandaki talebi karþýlamak için Ýmalat
Mühendisliði bölümü kurulmuþtur.
    Ýmalat Mühendisleri hem malze
meyi tanýmalarý hem de tasarlanan
ürünü imal edebilme yeteneðine
sahip olmalarý nedeniyle deðiþik sek
törler için tercih edilen elemanlar
olacaklar.
Bölüm mezunlarý imalat yapýlan
her alanda görev yapabilir. Ýmalat
Mühendislerinin potansiyel çalýþma
alanlarý arasýnda baþta otomotiv,
uçak, beyaz eþya, elektronik malze
me ve demir-çelik olmak üzere, bün
yesinde imalat gerçekleþen daha
birçok sektörü saymak mümkündür.
Görev alabilecekleri sektörlerin bu
denli geniþ olmasý ve imalat süreçle
ri hakkýndaki geniþ bilgileri Ýmalat Mühendislerine, tasarýmdan son ürüne
kadar uzanan geniþ bir alanda, çok çeþitli iþ olanaklarýnýn önünü açmak
tadýr.
Ýmalat Mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir
veya kýsa bir çalýþma döneminden sonra yönetim kademelerine aday
olabilir.
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ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
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
konularýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr. Kurucu mühendislik sayýlan
Ýnþaat Mühendisliði geniþ bir alaný kapsadýðýndan bu meslekte çalýþanlar
çeþitli dallarda uzmanlaþma gereði duymaktadýr. Bu dallardan baþlýca
larý, Yapý Mühendisliði, Temel Mühendisliði, Su Mühendisliði, Malzeme
Bilimi, Ulaþým vb. dir.
Uzmanlýk ve çalýþma alaný ne olursa olsun, Ýnþaat Mühendisi kuracaðý
yapýnýn dayanýklýlýðýný saðlamakla yükümlüdür. Bunun yanýnda, Ýnþaat
Mühendisi inþaat için gerekli malzeme ve personeli belirler, bunlarýn mali
yetini hesaplar, malzemeyi satýn alýr, iþ planýný hazýrlar, inþaatý denetler.

Bu programda ilk yýlda Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilimler ala
nýnda dersler okutulmaktadýr. Ýkinci yýlda Matematiðin yaný sýra uygula
malý Mekanik, Malzeme Davranýþý, Mukavemet ve Topografya gibi ders
lerle mühendislik kavramlarýna giriþ okutulur.
Üçüncü yýlda Yapý Mekaniði, Zemin Mekaniði, Akýþkanlar Mekaniði,
Ulaþým gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarýna aðýrlýk verilir. Son
sýnýfta ise mesleðin çeþitli dallarýnda planlama ve projelendirme yetene
ðinin geliþtirilmesi amaçlanýr. Öðrenciler ayrýca uygulamaya yönelik
dersler alýrlar ve yaz stajlarýný yapar.
Ýnþaat Mühendisliði alanýnda çalýþmak isteyen bir kimsenin sayýsal akýl
yürütme, uzay iliþkilerini görebilme gücüne sahip, matematik, fizik, eko
nomi ile ilgili ve bu alanlarda iyi yetiþmiþ olmasý gerekir.
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Her bilim dalýnda olduðu gibi, Ýnþaat Mühendisliði’nde de, kiþinin bil
gilerini anlamlý bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve
bundan yararlanarak problem çözme yeteneðini geliþtirmiþ olmasý
gereklidir.
Ýnþaat Mühendisliði programýný bitirenler, çalýþmalarýnýn önemli bir
bölümünü büroda gerçekleþtirseler de, zaman zaman uygulama alanýn
da yer alýr.

ÝSTATÝSTÝK
Ýstatistik programý, belli bir
alanda veri toplama, bu verileri
çözümleme ve yorumlama konu
sunda araþtýrma ve eðitim yapar.
Matematiksel ve Uygulamalý Ýsta
tistik olmak üzere iki alana ayrýlýr.
Matematiksel Ýstatistik; sayýsal
bilgiyi elde etmek ve yorumlamak
için istatistiksel yollar geliþtirmede
matematiksel tekniklerden yarar
lanýr.
Uygulamalý Ýstatistik; belli bir
konuda veri toplayýp çözümlemek
için istatistiksel yöntemlerden ya
rarlanýr.
Nüfus artýþýný, ekonomik geliþmeyi, tarýmsal ve endüstriyel ürünlerdeki
artýþý önceden tahmin etmek uygulamalý istatistik alanýna girer. Bu
bölümde Matematik, Cebir, Geometri Olasýlýk, Programlama, Ýleri Mate
matik gibi dersler okutulmaktadýr. Mezunlar, özel sektörde piyasa araþtýr
ma þirketlerinde, bankalarda ve kamuda çalýþma olanaðýna sahiptir.
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ÝSTATÝSTÝK VE BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERÝ
Hem istatistik, hem de bilgisayar teknolojisindeki geliþmeler, verilerin
toplanmasýný, toplanan verilerin iþlenmesini, iþlenen verilerin analizini ve
analizi yapýlan verilerin yorumlanma sürecini deðiþtirmiþtir.
Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün amacý, bu deðiþkenlerden
oluþan boþluðu doldurmaktýr. Bu programda, Ýstatistiðe Giriþ, Matematik,
Bilgisayar Kullanýmý, Ekonomi, Ýþletme, Lineer Cebir, Ýleri Matematik, Prog
ramlama Dilleri, Matematiksel Ýstatistik, Veri Toplama Yöntemleri, Uygula
malý Bilgisayar Programlamasý, Ýstatistik Paket Programlarý Kullanýmý,
Nümerik Analiz, Anket Tasarýmý Uygulamasý, Sistem Analizi, Dosya Organi
zasyonu ve Ýþlemleri, Yöneylem Araþtýrmasý gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, sayýsal düþünme yeteneðine sahip,
matematiðe ve bilgisayara karþý ilgili ve bu konularda meraklý olmalarý
gerekmektedir.
Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü bitirenler büyük holdingler
bünyesinde pazarlamadan finansa, reklamcýlýktan hastane yönetimine,
sigortacýlýktan bankacýlýða, insan kaynaklarýndan AR-GE departmanlarý
na kadar uzanan geniþ bir yelpazede; kamuya ait iþyerlerinde ve özel
sektörde iþ bulabilir.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ
Bu bölümün amacý, çalýþanlarýn iþ ve saðlýk kapasitelerini yükseltmek,
çalýþma ortamýndan doðabilecek tüm zararlarýn nedenlerini saptayarak
yok etmek ve iþi çalýþana, çalýþaný iþe uydurmaktýr.
Bu alanda uzmanlaþanlar; çalýþanlarýn saðlýðý ve güvenliðinin söz
konusu olduðu tüm iþletmelerde, fabrikalarda, diðer üretim alanlarýnda,
kamu kurum ve kuruluþlarýnda, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde,
banka, otellerde, diðer turizm iþletmelerinde, kýsacasý insan ve istihdamýn
söz konusu olduðu tüm iþletmelerde görev yapabilme þansýna sahiptir.
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ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Ýþletme Mühendisliði, fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazar
lanmasý ve maliyetin hesaplanmasý gibi iþletme faaliyetleri arasýndaki
eþgüdümü saðlar, üretimin planlanmasý için malzeme, insan gücü, para
ve zamanýn en ekonomik biçimde kullanýlmasý için gerekli düzenlemeleri
yapar.
Ýþletme Mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek
bürolardaki diðer iþletme faaliyetleri alanlarýnda çalýþarak, sadece sosyal
bilim ya da mühendislik eðitimi görmüþ kadrolar arasýnda iletiþimi saðla
yýp bu kadrolarýn bir tür ara kesitini oluþturur.

Bu programda Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilimlerin yaný sýra
Sayýsal Analiz, Statik, Metot Mühendisliði, Termodinamik, Hidrolik, Hidrolik
Makineleri, Dinamik, Ekonomi, Ýþletme Ekonomisi, Yönetim Muhasebesi,
Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Finansman, Pazarlama, Ýþletme
Hukuku, Ýþ Hukuku, Yöneylem Araþtýrmasý gibi dersler okutulmaktadýr.
Ýþletme Mühendisliði bölümüne girebilmek ve bu bölümde baþarýlý olabil
mek için bir öðrencinin üstün bir genel akademik yeteneðe sahip olmasý
gerekir. Ayrýca sayýsal düþünme yeteneðinin olmasý ve sosyal bilim ders
lerinde de baþarýlý olmasý gerekir. Ýþletme Mühendisliði Türkiye’de giderek
aranan bir meslek olma yolundadýr. Ülkemiz hýzlý bir sanayileþme süreci
içindedir.
Bu süreç, Ýþletme Mühendisi ihtiyacýnýn artmasýný saðlamýþtýr. Özel sek
törün büyük fabrikalarýnda üretim faaliyetleriyle, iþletme faaliyetlerinin
koordinasyonunu saðlayan Ýþletme Mühendislerine gelecekte duyulan
gereksinim daha da artacaktýr. Bu nedenle, mezunlarýn iþ bulma olanak
larý oldukça geniþtir.
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JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Jeofizik Mühendisliði, yerkabuðu ve yeraltý zenginlikleri ile ilgilenen,
yeraltýndaki petrol ve endüstriyel cevherin verimliliðini artýrmayý amaçla
yan ve bunlarýn iþletmeye açýlmasýna kadar Jeoloji Mühendisliði ile koor
dineli çalýþan bir mühendislik dalýdýr.
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. Jeofizik Mühendisleri bir bakýma yeraltýnýn röntgenini
çýkarýr. Bu bölümde, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve
Tapografya gibi temel derslerin yaný sýra Jeoloji ve Jeofiziðe ait meslek
dersleri bulunmaktadýr.

Jeolojiye ait meslek dersleri Genel Jeoloji, Stratigrafi, Petrografi, Tekto
nik, Maden Jeolojisi, Petrol Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeoloji
den oluþur. Jeofiziðe ait meslek dersleri ise Sismoloji, Sismik Propeksiyon,
Magnetizma, Gravimetri, Jeofizik Propeksiyon (gravite-magnetik), Elektrik
Alan Teorisi, Jeofizik Prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik), Yer Fiziði ve
Mühendislik Jeofiziðinden oluþur. Meslek derslerinin yarýsý teorik, yarýsý da
uygulamalýdýr.
Ayrýca öðretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj
yapýlýr. Jeofizik Mühendisliði bölümünü bitirenler, kamu ve özel sektörde
çalýþabilir.

56

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
JEOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
      Jeoloji, yerkürenin baþlangýcýndan
bugüne kadar geçirdiði yapýsal deðiþ
meleri, yerkabuðunun yüzeyinin ve altý
nýn bugünkü durumunu inceler. Jeoloji
Mühendisliði bölümünde, jeoloji bilimi
nin saðladýðý bilgileri mühendislik alaný
na uygulanmasýna iliþkin yöntemler
konusunda eðitim ve araþtýrma yapar.
Jeoloji Mühendisliði programý, mate
matik, fizik, kimya gibi temel bilimler ve
jeoloji, mühendislik alanlarýndaki uz
manlýk derslerinden oluþur.
Üçüncü ve dördüncü yýllarda kuramsal mühendislik dersleri yanýnda
arazi uygulamalarý ve laboratuvar çalýþmalarýna büyük ölçüde yer verilir.
Ayrýca öðrencilerin staj yapma zorunluluðu vardýr.
Jeoloji Mühendisliði alanýnda çalýþacak kiþinin üstün bir akademik
yeteneðe sahip, Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coðrafya ve Ekonomi
ye ilgili ve bu alanlarda baþarýlý, açýk havada çalýþmaktan hoþlanan bir
kimse olmasý gerekir. Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliði bölümünü bitiren
ler bu alanda “Jeoloji Mühendisi” ünvanýna hak kazanýr.
Jeoloji Mühendisi çalýþtýðý kurumda yeraltýndaki doðal kaynaklarýn
maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltý suyu, jeotermik enerji
nin bilimsel ve teknik yöntemlerle araþtýrýlmasýna, bulunmasýna ve rezerv
lerin hesaplanmasýna; kentleþme alanlarý, liman, havaalaný, baraj yerleri
ile tünel, karayolu ve demiryollarýnýn geçeceði yerlerin en uygun jeolojik
özelliklerine göre seçilmesine çalýþýr, bu alanda araþtýrma ve incelemeler
yapar.
Jeoloji Mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarýný yapar, yeryüzü ve
yeraltýna ait elde edilen bilgileri bütünleþtirerek uygulamaya dönüþtürür.
Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik ve Maden Mühendisleri ile yakýn bir iþbir
liði içinde çalýþýr. Bu alanda yetiþenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluþ
larýnda, bir kýsmý ise özel sektörde çalýþmaktadýr.
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KANATLI HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ
Kümes hayvanlarýnýn üretilmesi ile, son yýllarda soyu tükenmeye baþ
layan kuþ türlerinin yetiþtirilmesi, korunmasý ve ýslahýný saðlayan alanlarda
çalýþacak uzmanlarýn yetiþtiði bölümdür. Kanatlý hayvan yetiþtiriciliði
programýnýn amacý tavuk, kaz, ördek, hindi gibi hayvanlarýn üretiminde
verimin arttýrýlmasýna dönük çalýþacak uzmanlar yetiþtirmektir.
Mezunlar kanatlý hayvan yetiþtiriciliði yapýlan tesislerde, kesimhaneler
de, kuluçkahanelerde, yem fabrikalarýnda, entegre tesislerin idari birim
lerinde, hayvancýlýk iþletmelerinde, tarým iþletmelerinde, tüm çiftliklerde,
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda, araþtýrma enstitülerinde, tarým
ilacý sektöründe, tarým ilacý satýþ birimlerinde, belediyelerde, bankalarda,
Avrupa Birliði Bakanlýðýnda, Kalkýnma Bakanlýðýnda, il özel idarelerinde,
Tarým İl Müdürlüklerinde, baþbakanlýkta, üniversitelerde ve pek çok baþ
ka alanda iþ imkanlarýna sahip olabilecektir.

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MÝMARLIÐI

Bu programýn temel amacý; kentsel yaþam kalitesini artýrmakta tasa
rýmýn rolünü eðitim yoluyla vurgulamak, elemanlar aracýlýðý ile kent çev
relerine kimlik kazandýrmayý hedefleyen meslek insanlarý yetiþtirmektir.
Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi bölümünde dersler, kuramsal ve
uygulamalý olarak verilmektedir. Tasarým stüdyolarýndaki uygulamalý ders
lere ek olarak, Peyzaj ve Kent Tarihi, Bilgisayar Destekli Tasarým, Gösterim
Teknikleri, Bitki Bilgisi, Uygulama Teknikleri, Çevre ve Ýnsan Öðesi gibi belli
baþlý dersler okutulmaktadýr.
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Bu program tasarým aðýrlýklý olduðu için, öðrencilerin soyutlama, kav
ramsal düþünebilme ve sorgulama becerisine sahip olmalarý, yaþadýðý
çevreyi anlamlandýran, kurgulayan ve geleceðin çevresini yaratmaktan
heyecan duyan kiþiler olmalarý gerekir. Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimari
si programýný bitirenler peyzaj ve kentsel tasarým bürolarýnda, resmi kuru
luþlarda ve yerel yönetimlerde, kent parçalarýný, kamusal ve özel açýk
alanlarý, yaya bölgelerini, parklarý tasarlar.

KÝMYA
Kimya programýnýn amacý; maddelerin kimyasal özellikleri, atom
yapýlarý ve bu maddelerin birbirleriyle iliþkilerinin kimyasal sonuçlarýyla ilgi
li çalýþmalar yapacak insan gücünü yetiþtirmektir.
Organik Kimya, Ýnorganik Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya, Biyo
kimya gibi dallara ayrýlan bu programda ilk yýlda baþta Kimya olmak
üzere Fizik, Matematik gibi temel dersler okutulur. Sonraki yýllarda Orga
nik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyasý, Biyokimya gibi dersler verilir.
Öðretim, proje ve laboratuvar çalýþmalarýyla yürütülür.
Bu programda okumak isteyenlerin baþta kimya olmak üzere fizik,
biyoloji gibi fen bilimlerine ilgili, bilimsel meraka sahip, laboratuvar orta
mýnda çalýþmaktan hoþlanan kimseler olmalarý gerekir. Kimya bölümün
den mezun olanlar üniversitelerde ve araþtýrma laboratuvarlarýnda çalý
þabilecekleri gibi resmi ve özel sektöre ait endüstri kuruluþlarýnda çalýþa
bilir.

Öðretmenlik formasyonu olan
lar, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý
resmi ortaöðretim kurumlarýnda
çalýþmak isterlerse devlet memur
luðu sýnavýna girip yeterli puaný
almak zorundadýr.
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KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kimya Mühendisliði programýnýn amacý; çeþitli endüstri kollarýnda kim
yasal tesislerin kurulmasý ve çalýþtýrýlmasý sýrasýnda ortaya çýkacak sorunla
rý deðerlendirip ortadan kaldýrabilecek teorik kimya bilgisine sahip Kimya
Mühendisleri yetiþtirmektir.
Kimya Mühendisliði programý, Modern Kimya Mühendisliðinin temel
lerini öðretmenin yaný sýra endüstri ve örgütleme problemlerine iliþkin
gerek teknik, gerekse teknik olmayan bilgilerin eðitimini de üstlenmiþtir.

Bu bölümde okutulan dersler; Genel Kimya, Fizik, Matematik, Organik
Kimya, Termodinamik, Akýþkanlar Mekaniði, Malzeme Bilimi, Proses Kontrol,
Kimyasal Teknolojiler, Kimya Mühendisliði Tasarýmý, Ekonomi Hesaplarý’dýr.
Kimya Mühendisliði programýnda okumak isteyenlerin üstün bir genel
akademik yeteneðe sahip matematik, fizik, özellikle kimya ve ekonomi
ile ilgili, bilimsel meraký olan, sabýrlý ve insanlarla olumlu iliþkiler kurabilen
kiþiler olmalarý gerekir. Bu bölümü bitirenler yakýt enerji ve petrokimya
tesisleri, ilaç, gýda, boya, seramik sanayileri, cevher zenginleþtirme tesis
leri, iþletmelerde proses kontrol ve reaktör tasarýmý, plastik sanayi iþletme
leri, AR-GE veya kalite kontrol bölümleri, iþletmelerin biyoteknoloji arýtma
ve çevresel teknoloji bölümleri, kozmetik sanayi ve özel kimyasal madde
üretimi yapan tesislerde çalýþabilir.
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KÝMYA ÖÐRETMENLÝÐÝ
Kimya Öðretmenliði bölümünün amacý; ortaöðretim kurumlarýnda
Kimya Öðretmenliði görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir. Bu program
da okutulan dersler Matematik, Fizik, Kimya, Analitik Kimya, Ýnorganik
Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Kimyasal Termodinamik, Kuantum
Kimyasý, Biyokimya, Elektrokimya ve Pedagojik Formasyon dersleridir. Bu
programda okumak isteyenlerin öðretmen olabilme vasýflarýna sahip,
etkili iletiþim kurabilen, sabýrlý, hoþgörülü, öðretmeye istekli ve temel bilim
lere özellikle de Kimya’ya ilgisinin yüksek olmasý gerekmektedir.
Kimya Öðretmenliði bölümünü bitirenlerden, Milli Eðitim Bakanlýðýna
baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memur
luðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar özel
okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabilir.

KÝMYA-BÝYOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kimya-Biyoloji Mühendisliði kimya, biyoloji ve mühendislik bilim alan
larýnýn üstüne yapýlandýrýlmýþ bir disiplindir. Kimya Mühendisliði’ne biyoloji
tabanýnýn entegre olmasý Kimya-Biyoloji Mühendisleri için sanayide çok
kapsamlý istihdam olanaklarý yaratmaktadýr. Hayat Bilimleri, Genom Tek
nolojisi ve Biyoteknolojideki önemli buluþlar Kimya Biyoloji Mühendisliði
eðitiminin önemini daha belirgin olarak ortaya çýkarmýþtýr. Kimya-Biyoloji
Mühendisliði bölümünde öðrencilerin temel hazýrlýk dersleri arasýnda
Yaþam Bilimleri ve Biyoteknoloji dersleri vardýr.
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Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde
kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir þekilde eþ zamanlý olarak sunul
maktadýr. Kimya, biyoloji, matematik, fizik ve mühendislik konularýnda
dersler verilmektedir. Bu programa girmek isteyen öðrencilerin fen ders
lerinde baþarýlý, meraklý bir gözlemci, araþtýrmacý olmasý, bilimsel çalýþma
lara ve mühendislik alanýna ilgi duyan bir kiþilikte olmasý gerekir. Gýda,
ilaç, saðlýk, elektronik, kimya, tekstil, kâðýt, malzeme, enerji ve tarým sek
törleri mezunlarýn çalýþacaklarý sektörlerden bazýlarýdýr.

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDÝSLÝÐÝ
Kontrol ve Otomosyon Mühendisliði bölümünde verilen öðretimin te
mel ilkesi ve amacý; ulaþýmda (metro, uçak, uydu, otomobil vb.) kalitenin
ve verimliliðin artýrýlmasýný saðlayan en önemli etken olan otomasyon sis
temlerinin tasarýmýna iliþkin kuramsal ve çaðdaþ teknolojik bilgilerle dona
týlmýþ kontrol mühendislerini yetiþtirmektir. Kontrol ve Otomasyon Mühen
disliði, elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlý tüm endüstriyel
üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan
biçimde çalýþmasýný saðlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan
bir mühendislik dalýdýr.
Bu programda okutulan dersler; Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Genel
Kimya, Ýngilizce, Kontrol Mühendisliðine Giriþ, Elektrik Devre Temelleri,
Diferansiyel Denklemler, Malzeme, Elektroniðe Giriþ, Elektromanyetik
Alanlara Giriþ, Ýþaret Ýþlemi, Sistem Modelleme ve Simülasyonu, Ölçme
Tekniði ve Algýlayýcýlarý, Elektromekanik Enerji Dönüþüm Temelleri, Sayýsal
Sistemlere Giriþ, Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri, Elektronik Enstrümantas
yon, Mikrokontrolör Tabanlý Sistemler, Kontrol Sistem Tasarýmý, Servomo
torlar, Endüstriyel Otomasyon ve Bilgisayar Kontrollü Sistemler’dir. Bölü
mün amacý; akýllý sistemlere, uygulanacak yenilikleri ve buluþlarý geliþtire
cek geleceðin mühendislerini dünya seviyesinde global mühendis ola
rak yetiþtirmek ve araþtýrmalar yaparak bilime katký saðlamaktýr. Kontrol
ve Otomasyon Mühendisliði bölümü müfredatý teorik ve pratik kontrol ve
otomasyon dersleri, laboratuar dersleri, laboratuarlarda ve endüstride
gerçekleþtirilecek proje dersleri ile birlikte, ulaþýmda (metro, uçak, uydu,
otomobil vb.) kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasýný saðlayan en önemli
etken olan otomasyon sistemlerinin tasarýmýna iliþkin kuramsal ve çaðdaþ
teknolojik bilgilerle donatýlmýþ baþarýlý bir Kontrol ve Otomasyon Mühendi
si yetiþtirmek üzere oluþturulmuþtur.
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    	 Kontrol ve Otomasyon Mühendisli
ði’nde okumak isteyenlerin, yüksek aka
demik yeteneðe, üstün düþünme ve kav
rayýþ gücüne, saðlam bir mantýða sahip,
sabýrlý ve yaratýcý olmasý gerekmektedir.
Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri, kon
trol sistemlerini tasarlayan ve üreten,
küçük ve orta ölçekli iþletmelerde, araþtýr
ma, tasarým ve üretim mühendisi olarak
çalýþabilirler. Bu mühendisler ayný zaman
da çeþitli fabrikalarda, otomatik kontrol
ve endüstriyel otomasyon ölçme ve ens
trümasyon, robotik, bilgisayar tabanlý bili
þim sistemlerinin tasarýmý konularýnda üre
tim ve tasarým yapan kamu ve özel sektör
kuruluþlarýnda mühendis olarak çalýþabilir.

LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Lif bilimi ve teknolojisi, Polimer bilimi ve teknolojisi, Teknik tekstiller,  
Elastomerler, Yapıştırıcılar, Kaplamalar, Otomotiv plastikleri, Filtre malze
meleri, Kompozit malzemeler gibi alanlarda Polimer esaslı malzemelerin
tasarımı, üretimi, işlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması, kalite kontrolü ve
tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik sorunların çözülmesi konu
sunda uzman kişilerin mühendislik ilkeleri ve temel bilimsel ilkeler esas alı
narak; araştırma, bilgi, teknolojik değer üretme ve ürettiklerini hayata
uyarlama becerisi kazandırıp onları geleceği şekillendiren bireyler olarak
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Polimerik malzemelerin yapısı, özellikleri ve performansı ayrıca bunun
yanında çevresel etkileşimlerinin anlaşılması ve geliştirilmesi 20. yüzyılın en
büyük mühendislik başarıları ve teknolojik gelişmeleri arasında gösteril
mektedir.
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Polimerler; cep telefonu, tablet, bilgisayar ve  arabalarda yapı mal
zemesi olarak; gemi, uçak ve yüksek performanslı spor ekipmanlarında
(kayak takımı, snowboard,tenis raketleri, golf sopası ve   bisikletler gibi)
komponent olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan ileri malzemeler, mü
hendislik polimerleri ve lifler, büyük önem arz etmektedir. Biyomedikal
alanında; erteriyel stent, kalp kapakçıkları ve yapay eklem gibi hayat
kurtaran malzemelerin üretiminde de polimerik malzemler kullanılmakta
dır. Kısaca polimerler hayatımızın her yerindedir.
Çalışma Alanları: Bu bölüm mezunları Tekstil, Otomotiv, Lastik ve Kauçuk,
Polimerik Kompozit Sektörü gibi bir çok alanda çalışabilmektedir.

MADEN MÜHENDÝSLÝÐÝ

Maden Mühendisliði programýnýn amacý; maden cevherlerinin bulun
masý, çýkarýlmasý, iþlenmesi, zenginleþtirilmesi konularýnda araþtýrma ve
eðitim çalýþmasý yapmaktýr. Bu programda okutulan dersler; Statik,
Mukavemet, Malzeme, Petrografi, Maden Hazýrlama ve Kazý, Jeoloji,
Topografya, Hidrolik Dinamik, Cevher Hazýrlama, Jeofizik Maden Yatak
larý, Kimya Mekaniði, Maden Ekonomisi, Maden Hukuku, Metalurji ve
Maden Makineleri’dir.
Maden Mühendisliði programýnda okumak isteyenlerin üstün bir aka
demik yeteneðe sahip, Matematik, Fizik, Jeoloji, Kimya ve Ekonomi alan
larýna ilgili olmalarý gerekmektedir.
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Ayrýca yeraltýnda güç koþullarda çalýþan iþçileri yönetme durumunda
olan bir Maden Mühendisi’nin insan iliþkileri konusunda bilgili, anlayýþlý ve
sabýrlý olmasý gerekir.
Bu programý bitirenler kamuda ve özel sektörde, maden üzerine çalý
þan ve araþtýrma yapan þirket ve kuruluþlarda çalýþma olanaðý bulabilir.

MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ
En eski ve en geniþ kapsamlý mühendislik dallarýndan biri olan Makine
Mühendisliði programýnýn amacý; mekanik sistemlerin ve enerji dönüþtü
rüm sistemlerinin tasarýmý, geliþtirilmesi, üretiminin planlanmasý, her türlü
mekanik sistemlerin gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin,
nükleer reaktörlerin, içten yanmalý motorlarýn, soðutma, ýsýtma ve hava
landýrma sistemlerinin tasarýmýný yapmaya yönelik eðitim vermektir.
Bu programda okutulan
dersler; Matematik, Fizik, Kim
ya, Teknik Resim gibi temel
derslerle birlikte Termodinamik,
Statik, Mekanik, Mukavemet,
Ölçme Tekniði, Hidrolik Makine
ler, Makine Dinamiði, Endüstri
yel Malzeme ve Isý Transferi’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. Bölüm mezunlarý kamu
ve özel sektörde iþ bulma ola
naðýna sahiptir.
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MALZEME BÝLÝMÝ VE MÜHENDÝSLÝÐÝ /
MALZEME BÝLÝMÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ
Malzeme Bilimi ve Mühendisliði programýnýn amacý; öðrencilere te
mel mühendislik derslerinin verilmesinin yaný sýra geleneksel ve ileri tekno
loji malzemelerinin tasarým ve uygulamalarý için gerekli olan tüm teorik ve
pratik bilgi ve becerilerin kazandýrýlmasýdýr.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliði seramik, metal, polimer ve kompozit
malzemelerin çalýþýldýðý disiplinlerarasý bir bilim dalý olup Fizik, Kimya ve
Biyoloji gibi temel bilimlerin yaný sýra Kimya ve Makine Mühendislikleri ile
de güçlü bir iliþkiye sahiptir.
	  Bu bölümde Matematik,
Fizik, Kimya, Teknik Resim, Mal
zeme ve Yaþam, Malzeme Ter
modinamiði, Diferansiyel Denk
lemler, Hammaddeler ve Temel
Ýþlemler, Mukavemet, Malze
melerin Fiziksel Özellikleri, Mal
zeme ve Enerji Denklikleri, Sera
mik Süreçler, Faz Diyagramlarý,
Metal Üretim Süreçleri, Malze
melerin Mekanik Davranýþý, Poli
mer Üretim Süreçleri, Malzeme
Seçimi ve Tasarýmý gibi dersler
okutulmaktadýr.
Bu bölümde okumak iste
yenlerin akademik yeteneðe,
tasarým gücüne, kimya, fizik,
matematik bilimlerine ilgili kiþiler
olmalarý gerekmektedir.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliði bölümü mezunlarý geleneksel ve ileri
teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yaný sýra fizik, kimya
ve biyoloji alanýnda temel ve/veya uygulamalý araþtýrma yapan kurumlar
da da iþ bulabilir.
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MALZEME BÝLÝMÝ VE NANOTEKNOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliði programý; metal, yarý
iletken, seramik, polimer, biyomalzemeler ve kompozit malzemelerin üre
timi, karakterizasyonu, cihaz uygulamalarý üzerinde çalýþan, bunun yaný
sýra nano boyutta malzemelerin bilinen özellik ve davranýþlarýnýn deðiþimi
ve nano-malzemelerin endüstriyel uygulamalarý konularýnda faaliyet gös
teren bir bilim ve mühendislik dalýdýr. Tarih boyunca çaðýn gereksinimleri
bilim ve teknolojiye yön vermiþtir. Nanomalzemeler kullanýlarak daha
dayanýklý, yüksek verimli ve bilinen malzeme teknolojileri ile üretilemeyen
yeni ürünlerin hayata geçirilmesi mümkündür. Örneðin, su/kir tutmayan
kumaþ ve boyalarýn üretimi yapýlmakta, otomotiv endüstrisinde çizilmeye
dayanýklý kaplamalar yapýlabilmekte, kanser tedavisinde ve teþhisinde
nano yapýlar kullanýlmakta, hafýza aygýtlarýnýn kapitesi artýrýlmaktadýr.
Bunlarýn yaný sýra uzay, havacýlýk ve askeriye gibi stratejik öneme
sahip uygulamalarda performans/aðýrlýk oraný arttýrýlabilmektedir. Mezun
lar malzeme ve imalat sektörü, nanoelektronik ve bilgisayar teknolojileri,
týp ve saðlýk sektörü, havacýlýk ve uzay araþtýrmalarý, çevre ve enerji,
savunma sanayii alanlarýnda çalýþabilirler.

MATEMATÝK
Matematik programý, Matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi,
geliþtirilmesi ve bunlarýn karþýlýklý iliþkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve
teknolojik alanlara uygulanmasý gibi konularda eðitim ve araþtýrma yapar.
Bu programda; Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir,
Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir ve Sayýlar Teorisi, Nümerik Analiz,
Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulmaktadýr.
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Matematik alanýnda çalýþmak isteyenlerin sayýlarla düþünme gücüne
sahip, cebir ve geometri ile ilgili kiþiler olmasý gerekir. Bu bölümden me
zun olanlar bilgisayar alanýnda çalýþabilmek için gerekli temel bilgi ve
beceriyi kazandýklarýndan bilgisayar programcýsý olarak çalýþabildikleri
gibi bilgi iþlem, istatistik, sosyal ve temel bilimlerdeki araþtýrma alanlarýnda
da görev alabilir.
Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi
ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýr.

MATEMATÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ

Matematik Mühendisliði programýnýn amacý; matematiðin ilke ve yön
temlerinin endüstri, ekonomi ve tüm mühendislik sorunlarýnda kullanýmýný
saðlayacak insan gücünü yetiþtirmek ve endüstride, mühendislikte, eko
nomide problemlerin matematiksel çözümü konularýnda eðitim ve araþ
týrma yapmaktýr. Bu bölümde okutulan dersler; Matematik Analizi, Anali
tik Geometri, Lineer Cebir, Fizik, Kimya, Nümerik Analiz, Diferansiyel Denk
lemler, Ekonomi, Mukavemet, Ýþletme Ekonomisi, Probabilite ve Ýstatistik,
Bilgisayar Tasarýmý, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Fabrika Orga
nizasyonu ve Ýþ Hukuku’dur.
Matematik Mühendisliði okumak isteyenlerin öncelikle matematik
alanýnda baþarýlý olmalarý, Fen Bilimlerine ilgi duymalarý ve belli bir prob
lemi birçok açýdan ele alýp çözüme ulaþtýrabilecek yeteneðe sahip ol
malarý gerekir. Bu bölümü bitirenler çeþitli kamu kuruluþlarýnda çalýþabil
dikleri gibi, pek çok sektörde bilgi iþlem merkezlerinde ve üniversitelerin
araþtýrma laboratuvarlarýnda çalýþabilir.
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MATEMATÝK ÖÐRETMENLÝÐÝ
Matematik, bütün bilimlerin ortak dilidir ve çaðlar boyu insanlýk kültü
rünün ve özellikle pozitif bilimlerin temelini oluþturmuþtur. Programda tüm
dengelim ve tümevarýmlý akýl yürütme yollarý, sayýlar ve geometrik þekiller
gibi kavramlarýn özellikleri ve aralarýndaki baðýntýlara yönelik eðitim ve
araþtýrma yapýlýr.
Matematik Öðretmenliði, ülkemizin ortaöðretimde ihtiyaç duyduðu
matematik öðretmeni ihtiyacýný karþýlamak amacý ile kurulmuþtur. Bu
programda okutulan dersler; Analiz, Soyut Matematik, Analitik Geometri,
Eðitime Giriþ, Fizik, Lineer Cebir, Olasýlýk, Temel Bilgisayar Bilimleri, Diferan
siyel Denklemler, Genel Topoloji, Reel Analiz, Eðitimde Ölçme Deðerlen
dirme, Nümerik Analiz, Matematik Öðretimi, Sayýlar Teorisi, Kompleks
Analiz, Elemanter Geometri, Analitik Geometri, Bilgisayar Programlama
ve Bilgisayar Destekli Matematik Öðretmenliði’dir. Matematik Öðret
menliði’nde okumak isteyenlerin sayýsal düþünme gücüne, akademik
yeteneðe ve güçlü bir iletiþime sahip olmasý gerekmektedir.
Mezunlardan Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðretim kurum
larýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný
almak zorundadýr. Matematik Öðretmenliði programý mezunlarý ayrýca
özel okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabilir.

MATEMATÝK VE BÝLGÝSAYAR BÝLÝMLERİ
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
alanda herkese çok yaygýn bir hizmet sunmaktadýr.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi çok hýzlý geliþmektedir. Bu geliþmeye
ayak uydurabilmek için kalifiye insan gücüne acil ihtiyaç vardýr. Mate
matik ve Bilgisayar bölümünün temelde iki amacý vardýr: Ýlki çaðdaþ bir
matematik eðitimi vermek, ikincisi ise bilgisayar dersleri yardýmý ile endüs
tri ve ticaret alanlarýnda ihtiyaç duyulan çaðdaþ bilgilerle donatýlmýþ  
elemanlar yetiþtirmektir.
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Bu programda okutulan dersler; Analiz, Cebir, Fonksiyonlar, Diferansi
yel Denklemler, Sayýlar Teorisi, Olasýlýk ve Ýstatistik, Soyut Matematik,
Yöneylem Kuramý, Algoritmalar, Veri Yapýlarý, Mantýk Devreleri, Program
lama Dilleri, Veri Tabanlarý, Ýþletim Sistemleri, Dosya Yapýlarý, Bilgisayar
Aðlarý, Bilgisayar Programlarý, Donaným Temelleri, Sistem Analizi ve Tasarý
mý’dýr.

Matematik-Bilgisayar bölümünde okumak isteyenlerin araþtýrma ve
planlama yeteneðine, üstün sayýsal düþünme gücüne ve zihinsel yetene
ðe sahip olmalarý, dikkatli ve sabýrlý olmalarý ve yaratýcý özelliklerinin
bulunmasý gerekmektedir.
Matematik-Bilgisayar programýndan mezun olanlar; yazýlým firmalarýn
da program yürütücüsü, sistem analizcisi, finans sektöründe yazýlým geliþ
tirmeci, web tasarýmcýsý olarak, yazýlým geliþtirme gruplarýnda, bilgisayar
satýþ firmalarýnda, bankacýlýk, borsa, sigortacýlýk, üretim organizasyonu,
optimum kaynak kullanýmý ve üretim planlamasýna gereksinim duyan
sektörlerde çalýþabilir.
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MEKATRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Mekatronik Mühendisliði, Makine Mühendisliði ve Elektrik Mühendisliði
gibi iki yerleþik mühendislik dalý ile Bilgisayar ve özellikle Yazýlým Mühendis
liðinin kaynaþtýrýlmasýna dayanan yeni bir mühendislik tasarýmý yaklaþýmý
dýr. Bu bölümün amacý; ilgili disiplinlerde uzmanlýk kazanan, tasarým süre
cini denetleyebilen ve yönlendirebilen, ilgili disiplinlere gereksinim duyu
lan bilgiyi alýp harmanlayabilen ve bu özelliklerini ürün geliþtirme sürecine
aktarabilecek nitelikte Mekatronik Mühendisleri yetiþtirmektir.
Mekatronik felsefe ile geliþtirilen ürünler genel olarak çevreyi algýlaya
bilme, algýlanan çevre ile ilgili yorum yaparak karar alabilme ve bu
kararlar doðrultusunda çevrelerini deðiþtirebilme özelliklerine sahip ürün
ler olarak tanýmlanabilir.

Otomatik odaklamalý fotoðraf makineleri, bulanýk mantýkla çalýþan
çamaþýr makineleri, kamera kontrollü kalite denetim sistemleri, taþýtlarda
kullanýlan akýllý sürüþ ve seyir denetim sistemleri, deðiþik amaçlý gezer
robotlar yaygýn olarak kullanýlan bazý mekatronik ürün örnekleridir.
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Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneðe, sayý
sal düþünme gücüne sahip olmalarý gerekmektedir. Bu bölümde Mate
matik, Temel Bilim ve Bilgisayar Teknolojisi, Mühendislik Mekaniði, Termo
dinamik, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mühendislik Malzemeleri, Ýmalat
Yöntemleri, Makine Teorisi, Mekanik Makine Elemanlarý, Devre Analizi,
Sayýsal Elektronik, Sinyal ve Sistemler, Mikroiþlemciler, Kontrol Sistemleri,
Elektrik Makineleri ve Sürücüleri, Mekatronik Elemanlar, Mekatronik Ölç
me-Deðerlendirme ve Mekatronik Tasarým gibi dersler okutulmaktadýr.
Ýçinde bulunduðumuz bilgi çaðý, ürün geliþtirme sürecinde ve dolayý
sýyla endüstride yapay zekâ, otomasyon, kontrol ve robot teknolojilerinin
kullanýldýðý, akýllý ürünlerin/sistemlerin giderek artan bir oranda tercih edil
diði bir yöne doðru gitmektedir.
Mekatronik Mühendisleri tasarým ve üretim yapan her türlü sanayi kuru
luþunda, araþtýrma merkezleri, AR-GE birimleri ve fabrikalarda çalýþabilir.
Mekatronik Mühendisliði ayrýca yaratýcýlýða ve giriþimciliðe çok uygun bir
meslek dalý olduðundan, mezunlar kendi iþlerini kurarak ileri teknolojiye
yönelik özgün çalýþmalar yapabilir.

METALURJÝ VE MALZEME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði’nin amacý; bileþiminde metal bulu
nan maden filizlerinden metal ve alaþýmlarýnýn elde edilmesi ile bunlarýn
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, Cevher Hazýrlama, Plastik Þekil Verme, Demir
çelik Üretimi, Demir Dýþý Metal Üretimi, Kaynak Metalurjisi, X Iþýnlarý, Elektro
teknik, Seramikler, Alaþýmlar, Talaþlý Þekillendirme, Döküm Metalurjisi’dir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði bölümünde okumak isteyenlerin
üstün bir genel akademik yeteneðe, özellikle sayýsal düþünme, uzay iliþki
lerini görebilme, tasarým yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve
yer bilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetiþmiþ olmalarý gerekir.
Bu programý bitirenler demir-çelik sanayi, seramik sanayi, döküm sa
nayi ve özel dökümhaneler, ýsý iþlem atölyeleri, plastik sanayi, elektrome
talurji ve kaplama konusunda üretim yapan iþletmeler veya atölyelerle
cevher zenginleþtirme tesislerinde çalýþabilir.
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METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Meteoroloji Mühendisliði programýnýn amacý; akýþkan olan havanýn
hareketlerini ve ýsý deðiþimleri ile basýnç farklýlýklarýný bir bütünsellik içinde
incelemek ve günlük hava hareketlerinin iklime uzun erimde etkisini sapta
maktýr.

Bu programda okutulan dersler; 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,
Mikrometeorolojisi ve Tarým ve Orman Meteorolojisi’dir.
Meteoroloji Mühendisliði’nde okumak isteyenlerin matematik, kimya,
jeoloji, fizik, astronomi, coðrafyaya ilgili, sabýrlý ve dikkatli birer gözlemci
olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler ilgili kamu kuruluþlarýnda çalýþabilir.
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MÝMARLIK
Mimarlýk programýnýn amacý; her çeþit binanýn isteðe ve olanaklara
göre plan ve projelerinin hazýrlanmasý, yapýmýnýn denetlenmesi konularýn
da eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bölümde okutulan dersler; Bina Fiziði, Mukavemet, Genel Matematik,
Malzeme, Mimari Çizime Giriþ, Peyzaj Mimarlýðý, Statik, Restorasyon, Kent
Planlamasý, Mimari Tasarým, Mimari Röleve, Malzeme Mekaniði ve Ýnce
Yapý’dýr.

Mimarlýk okumak isteyenlerin yaratýcý, fizik, matematik, resim ve sosyal
bilimler alanlarýnda iyi yetiþmiþ olmasý, sanata ilgili olmasý, üstün bir akade
mik yetenek yanýnda uzay iliþkilerini görebilme ve düzgün þekil çizebilme
gücüne sahip olmasý gerekir.
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Bu programý bitirenler, kamu ve özel sektörde çalýþma olanaklarýna
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BÝYOENFORMATÝK VE GENETÝK

Bu programýn amacý; organizmanýn oluþmasý, yaþayabilmesi için ge
rekli metabolik aktiviteleri incelemek, genetik ve biyoteknoloji alanýnda
eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Bu programda Biyoloji, Kimya, Matematik ve Bilgisayardan baþka
Elektrik ve Manyetizma, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Gen Moleküler Biyolojisi,
Gen Mühendisliði uygulamalarý gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme
projesi yaptýrýlmaktadýr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik, 21. yüzyý
la damgasýný vurmaya aday bir bilim dalýdýr.
Çok büyük bir hýzla geliþen bu disiplinin týp,
biyoteknoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immü
noloji, kanser genetiði hatta ziraat, çevre
bilimleri ve enerji üretimi ile çok yakýn iliþkisi
ve bu alanlarda çok çeþitli uygulama ola
naklarý vardýr.
Moleküler Biyoloji ve Genetik disiplini,
Genetik Mühendisliði’nin temelidir. Genetik
Mühendisliði bir disiplin olmaktan öte mole
küler biyoloji ve genetiðin teknolojiye uyar
lanmasýdýr. Moleküler Biyoloji ve Genetik,
temel bilim araþtýrmasýdýr; Biyoteknoloji ve
Genetik Mühendisliði ise bunun uygulamasý
dýr. Baþka hiçbir bilim dalýnda temel bilim
araþtýrmasý ile uygulama arasýnda bu kadar
yakýn mesafe yoktur. Bu programdan mezun
olanlar hastanelerin ya da özel kuruluþlarýn
araþtýrma merkezlerinde çalýþmaktadýr.
Çoðunluk ise akademik kariyer yapmayý ter
cih etmektedir.
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MÜHENDÝSLÝK PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliði,
Elektrik-Elektronik Mühen
disliði, Endüstri Mühendisliði
bölümlerini içerir.

MÜHENDÝSLÝK VE DOÐA BÝLÝMLERÝ PROGRAMLARI
Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi’nin amacý, ulusal ve uluslarara
sý pazarlara hizmet sunabilecek yeni, yüksek teknolojiye dayalý giriþimlere
temel teþkil edebilen bilimsel ve teknik uzmanlýk kapasitelerinin yaratýl
masýdýr. Bu amacý gerçekleþtirebilmek için bu programa yerleþen öðren
cilere lisans öðreniminin ilk iki yýlýnda alacaklarý ve seçecekleri dersler
yoluyla, sunulan programlarý daha gerçekçi tanýma fýrsatý verilmekte ve
son iki yýlýnda karar verdiði lisans programýný seçme imkâný sunulmakta
dýr.

NANOBÝLÝM VE NANOTEKNOLOJÝ
Nanobilim; maddenin atomik ölçekte düzenlenmesini sağlarken,
nanoteknoloji bu düzenleme sonucunda daha gelişmiş ve tümüyle
değişmiş materyaller ve araçlar elde etmek olarak tanımlanabilir.
Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü; farklı disiplinleri içinde barındıran bir
bölümdür. Malzeme, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, bilgisayar ve
elektronik gibi birçok disiplinden yararlanılır.
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Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler göz önüne alındı
ğında; Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü teknoloji alanında her
geçen gün daha önemli bir yere konumlanmaktadır.
Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümünde okumak isteyenlerin; yenilik
lere açık, teknolojiye meraklı, öğrenmeyi ve geliştirmeyi seven, laboratu
var ortamında çalışabilecek kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Alanları: Mezunlar; bilişim, kimya, makine, elektronik, sağlık vb
birçok sektörde iş bulabilmektedir.

NANOTEKNOLOJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Nanoteknoloji mühendisliği bölümü; çok disiplinli bir alan olup malze
melerin atomik düzeyde  sentezlenmesi ve mühendislik uygulamalarında
kullanılmasını amaçlamaktadır.
TÜBİTAK 2023 Strateji belgesinde Nanoteknoloji alanını sekiz stratejik
teknoloji alanlarından biri olarak belirlemiştir. Teknolojinin olduğu her alan
içerisinde nanoteknoloji barındırmaktadır.
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Bu bölümde okumak isteyenlerin, kimya alanına ilgi duymaları bek
lenmektedir. Yabancı dil bilgisi de nanoteknoloji mühendisliği   bölümü
okumak isteyenler için çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü kimyasal mad
deler ile ilgili bilgi sahibi olan nanoteknoloji mühendisleri, yabancı dili de
iş ortamlarında sıklıkla kullanmaktadır.
Çalışma Alanları: Mezunlar; kimya sektörü, bilgisayar sektörü, biyomedi
kal sektörü,imalat sektörü, savunma alanı gibi birçok alanda iş bulabil
mektelerdir.

NÜKLEER ENERJÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Nükleer Enerji Mühendisliði programýnýn amacý; ülkemizde nükleer
teknolojinin kurulmasý ve geliþtirilmesinde çalýþacak mühendisler yetiþtir
mektir. Bu mühendislik dalý, teknoloji ve bilgisayardaki geliþmeyle birlikte
hýzlý bir ilerleme saðlamýþtýr. Nükleer Enerji Mühendisliði, araþtýrýcý, geliþtirici,
kurucu, üretici ve yönetici bir mühendislik dalýdýr.

Bu programda ilk yýl temel Fen dersleri olarak Matematik, Fizik, Kimya,
daha sonraki yýllarda ise Termodinamik, Akýþkanlar Mekaniði, Malzeme
Bilgisi, Nükleer Fizik, Elektronik, Isý Aktarýmý, Nükleer Mühendislikte Sayýsal
Yöntemler, Ölçme Tekniði, Isý Güç Sistemleri, Nükleer Reaktör Mühendis
liði ve Nükleer Güç Ekonomisi gibi dersler okutulmaktadýr.
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Nükleer Enerji Mühendisliði okumak isteyenlerin üstün bir akademik
yeteneðe, analitik düþünme gücüne, fizik bilimine karþý ilgiye sahip, yara
týcý ve araþtýrmacý bir kiþiliðe sahip olmasý gerekir. Bu bölümü bitirenler
üniversitelerde alanla ilgili çalýþmalar yapan resmi kurumlarda iþ bulabilir.

ODYOLOJÝ

Odyoloji, kiþilerin iþitme kayýplarýný, iþitme-denge bozukluklarýný sapta
yan, iþitme kaybýnýn miktar ve cinsini tespit eden ve gerektiði durumlarda
rehabilitasyonunu yapan bilim dalýdýr. Odyoloji biliminin uygulayýcýlarý,
Odyolog ünvanýný alýr.
Lisansüstü eðitim programýnýn adý Odyoloji ve Konuþma Bozukluklarý
programý olduðu için ve konuþma bozukluklarýyla ilgili dersler ve uygula
malar da yer aldýðýndan bu okullarýn mezunlarý “Odyoloji (Ýþitme) ve
Konuþma Bozukluklarý Uzmaný” ünvanýný almaktadýr.
Türkiye’de iþitme ve konuþma bozukluklarý uzmanlarý hastanelerde,
özel eðitim merkezlerinde, özel kliniklerde çalýþabilmektedir. Ayrýca Eði
tim Odyolojisi alt disiplini içerisinde iþitme ve konuþma problemli insanlarýn
rehabilitasyonu konusunda uzmanlaþmýþ eðitim odyologlarý da yetiþmek
tedir.

79

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
OPTÝK VE AKUSTÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bu programda teknolojinin hýzlý geliþimine paralel olarak kullanýmý
yaygýnlaþan kablosuz sistemler, fiber optik sistemler, uzak mesafeli yayýn
lar, elektro akustik ve akustik sistemlerin tasarým ve geliþim çalýþmalarý
büyük önem kazandýðýndan iyi derecede optik ve akustik bilgisine sahip
mühendislerin yetiþmesi saðlanýr. Programdan mezun olarak Optik ve
Akustik Mühendis unvanýný kazananlarýn, pek çok endüstri kuruluþu ve
araþtýrma merkezinde kablosuz iletiþim sistemleri, elektro akustik sistemler,
bu sistemlere ait cihazlarýn tasarýmlarý gibi konularda hizmet vermek üze
re istihdam edilir.

ORMAN ENDÜSTRÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ / ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ
Orman Endüstrisi Mühendisliði programýnýn amacý; orman endüstrile
rinin kurulmasý, idaresi, iþletilmesi, iþlenmiþ orman ürünlerinin standardizas
yonu, kalite kontrolleri ve pazarlanmasý konularýnda çalýþacak eleman
yetiþtirmek ve bu alanda eðitim yapmaktýr.
Bu bölümde, Orman Endüstrisi Makineleri ve Ýþletme Anabilim Dalý,
Orman Ürünleri ve Kimyasý ve Teknolojisi Anabilim Dalý, Odun Mekaniði ve
Teknolojisi Anabilim Dalý, Odun Biyolojisi ve Koruma Teknolojisi Anabilim
Dallarý’nda öðrenim görülür. Orman Endüstrisi Mühendisliði programýnda
baþta Biyoloji olmak üzere genellikle Kimya, Matematik gibi temel bilim
dersleri verilir. Programa özgü derslerin dýþýnda Ekonomi, Hukuk gibi sosyal
bilim içerikli dersler de verilir.
Orman Endüstrisi Mühendisliði programýna girmek isteyenlerin baþta
fen derslerinde baþarýlý olmasý, ekonomi ve ticarete ilgi duymasý, baþkala
rý ile iþbirliði halinde çalýþabilen yaratýcý kiþiler olmasý gerekir. Bu bölümü
bitirenler kamu kuruluþlarý ile özel sektöre ait orman ürünlerini iþleyen fab
rikalarda teknik ve idari görevlerde çalýþabilir.
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ORTEZ-PROTEZ
Programýn amacý, teknolojik geliþmeleri, çaðdaþ ortez ve protez uy
gulamalarýný izleyen, sürekli bilgi birikimini arttýran, bu alanda farklý ve
yeni tasarýmlar yapan, bilimsel görüþü benimsemiþ Ortez ve Protez uz
manlarý yetiþtirmektir. Bazý hastalýk durumlarýnda uzuvlarýn desteklenmesi,
korunmasý, harekete yardýmcý olmak ya da düzeltmek amacýyla ortezler
yapýlmakta bazen de farklý seviye kol veya bacak kayýplarýnda suni uzuv
larýn yani protezlerin verilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalara karar
veren, tasarlayan ve yapýlmasýný doðru ve etkin saðlayan saðlýk eleman
larý Ortez ve Protez uzmanlarýdýr.
Ortez Protez uzmanlarý, ortez ve protezlerin karar, uygulama ve ya
pým aþamasýnda görev alacaklar.

OTOMOTÝV MÜHENDÝSLÝÐÝ
Tüm motorlu taþýtlarý planlayan ve üretimini denetleyen Otomotiv
Mühendisi’dir. Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu taþýtla
rýn projelerini geliþtirir. Aracýn kullaným yerine göre denge hesaplamasýný
yapar. Aracýn güvenliðini azami duruma getirmek için teknik hesapla
malar yapar.
      Aracýn çeþitli aksamlarýnýn (fren
takýmý vb.) seçimini yapar, imalat ve
üretilen parçalarýn montaj deneme
lerini yapar, aksaklýklarý tespit eder
ve giderilmesine çalýþýr.
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
olmak isteyenlerin; üst düzey akademik yeteneðe, þekil ve uzay iliþkilerini
görebilme yeteneðine sahip, matematik ve fizik alanlarýna ilgili ve bu
alanlarda baþarýlý, mekaniðe karþý ilgili, yaratýcý ve tasarým gücü yüksek
kimseler olmalarý gerekir.
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PERFÜZYON
Doku, organ ve hücrelerin beslenmesine perfüzyon denir. Doku ve
organlar kanla beslenmektedir. Kan dolaþým sisteminin merkezi olan kalp
ve ona baðlý olan damarlar vasýtasý ile organ ve dokulara perfüze olarak
onlarýn ihtiyaçlarýný (beslenme-boþaltým-homeostasi) karþýlar.
Bu programýn amacý, kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarýnda yerini
alan kalp-akciðer pompasý ve kalp-akciðer destek cihazlarýnýn uygulan
masýnda kalp cerrahýna ameliyathane þartlarýnda yardýmcý olacak
uzmanlar yetiþtirilmesidir. Bu bölümden mezun olanlar, kalp ameliyatla
rýnda, kalp-akciðer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardýmý
ile kan dolaþýmýnýn devamýný saðlar; karaciðer nakli sýrasýnda dolaþýmý
saðlayan makineyi, diyaliz makinesini kurar ve çalýþtýrýr. Perfüzyon uzman
larý hastanelerde çalýþma olanaðý bulabilmektedir.

PETROL VE DOÐALGAZ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Petrol ve Doðalgaz Mühen
disliði programýnýn amacý; petrol
yataklarýnýn bulunmasý, petrolün
çýkarýlmasý, üretilmesi ve verimlili
ðinin araþtýrýlmasý konularýnda
eðitim vermektir.
Bölümde temel fen dersleri
nin yanýnda Statik, Mukavemet,
Jeoloji, Fiziko-Kimya, Hidrolik,
Petrografi, Petrol Jeolojisi, Petrol
Üretim Teknikleri, Jeofizik Termo
dinamik, Petrol Hukuku ve Petrol
Ekonomisi gibi dersler okutul
maktadýr.
Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði okumak isteyenlerin üstün bir akade
mik yeteneðe sahip olmalarý ve özellikle kimya konusunda baþarýlý olma
larý gerekmektedir. Bu programý bitirenler kamuda ve özel petrol þirketle
rinde çalýþabilir.
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PEYZAJ MÝMARLIÐI
Peyzaj Mimarlýðý programýnýn amacý; insanýn doðal çevresinin bilinçli
bir biçimde, insanlar için yararlý ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde
düzenlenmesi konusunda çalýþacak insangücü yetiþtirmek ve bu alanda
araþtýrmalar yapmaktýr.
Bu bölümde temel fen dersleri yanýnda Botanik, Zooloji, Jeoloji, Mete
oroloji, Peyzaj Mimarisi Temel Ýlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kýrsal Çevre Sorunla
rý, Aðaçlandýrma, Bitki Sosyolojisi, Mimarlýk Bilgisi gibi dersler okutulmakta
dýr.

Peyzaj Mimarlýðý programýna girmek isteyenlerin, þekil-uzay yeteneðine
ve estetik görüþe sahip, biyolojiye ilgili ve doðayý seven kimseler olmasý
gerekir. Mezunlar belediyelerde, toplu konut þirketlerinde ve turistik iþlet
melerde çalýþabilir.
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PÝLOTAJ
Bu bölümlerin amacý havacýlýk sektörü içindeki þirketlerin, uçuþ ekibi
konusunda duyduðu yetiþmiþ insan gücü ihtiyacýný karþýlamaktýr.
Haberleþme, Uçak Teknik Eðitimi, Havayolu Yönetimi, Uçuþ Simülatör
Eðitimi, Hava Hukuku, Genel Uçak Bilgisi, Meteoroloji, Uçuþ Emniyeti oku
tulan dersler arasýnda bulunmaktadýr. Bu alandan mezun olanlar, yurtiçi
ve yurtdýþýnda havacýlýk sektöründe hizmet  veren þirketlerde pilot olarak
çalýþma imkanýna sahip olabilecekler.

POLÝMER MALZEME MÜHENDÝSLÝÐÝ
Polimer Mühendisliði, polimerizasyon yöntemlerini, polimerlerin kimya
sal ve fiziksel özelliklerini inceleyen, polimerik malzemelerin kimyasal yapý
sý ve özellikleri arasýndaki iliþkiyi araþtýran polimer malzemelerin tasarýmýný,
üretimini, geliþtirilmesini, iþlenmesini ve uygulama alanlarýnýn belirlenmesi
ni kapsayan bir mühendislik bilimidir.
Polimer Mühendisliði’nin amacý polimerik malzemelerin tasarýmý, üre
timi, iþlenmesi, geliþtirilmesi, uygulanmasý, kalite kontrolü ve tüm bu aþa
malar sýrasýnda oluþabilecek teknik sorunlarýn çözülmesi konusunda
uzman kiþilerin yetiþtirilmesini hedeflemektir.
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Polimer malzemeler yapýlarý dolayýsýyla sahip olduklarý üstün özellikler
nedeniyle ileri mühendislik malzemelerinin üretiminde, plastik ve kauçuk
sanayisinde, uzay ve havacýlýk sanayisinde, savunma ve silah sanayisin
de, bina iç ve dýþ tesisatlarýnda, otomotiv sanayisinde, makine sanayisin
de, tekstil sanayisinde, yapýþtýrýcý üretiminde, oyuncak ve hediyelik eþya
üretiminde, kozmetik sanayisinde, týpta ve eczacýlýkta kýsacasý akla gelen
hemen her alanda yaygýn kullaným alanýna sahiptir.
Polimer Mühendisi unvanýný almaya hak kazanan kiþiler yurt içi ve yurt
dýþýnda sanayinin pek çok alanýnda hizmet veren firmalarýn üretim,
AR-GE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satýþ ve pazarlama depart
manlarýnda çeþitli kademelerde iþ bulma imkânýna sahip olacaklar.

RAYLI SÝSTEMLER MÜHENDÝSLÝÐÝ
Raylý Sistemler Mühendisliði bölümünün amacý, ülkemizin raylý sistem
ler teknolojileri hakkýnda yeterli bilgi ve beceriye sahip yetiþmiþ mühendis
ihtiyacýný karþýlamak; matematik, fen ve mühendislik bilgilerini bu alan
daki problemlere uygulama becerisi kazandýrarak, öðrencileri baþarýlý bir
mühendislik kariyerine hazýrlamaktýr.
Termodinamik, Statik, Mekatronik, Mukavemet, Ölçme Tekniði, Tren
Mekaniði, Dinamik, Malzeme Bilimi, Köprüler ve Tüneller bölümde okutu
lan dersler arasýndadýr.

Bölüm mezunlarý, Raylý Sistem Ýnþaatçýlýðý, Raylý Sistem Makineciliði,
Raylý Sistem Elektrik-Elektronikçiliði, Raylý Sistem Ýþletmeciliði gibi alanlar
da, belediyelere baðlý bulunan hafif raylý sistemler ve tramvay iþletmele
rinde çalýþabilecekleri gibi, bu sektöre yeni girmeye baþlayan özel kurum
ve kuruluþlarda da çalýþma imkâný bulabilir.
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SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ

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
ürünlerinden ekonomik olanlarýnýn yetiþtirilebilmeleri, ýslah, su ürünleri üre
tim tesislerinin planlanmasý, stoklarýn takviye edilmesi ve yenilenmesi gibi
konularda temel ve teknik araþtýrma ve uygulama çalýþmalarý yapmak
amaçlanmaktadýr.

Su Ürünleri Mühendisliði programýnda, Matematik, Fizik, Kimya, Genel
Botanik, Genel Zooloji, Su Omurgasýzlarý Zoolojisi, Balýk Anatomisi ve Fizyo
lojisi, Genetik, Ekoloji, Deniz Meteorolojisi, Su Kalitesi, Biyokimya, Balýk Üre
tim Tesisleri ve Planlamasý, Deniz Balýklarý Yetiþtiriciliði, Balýk Besleme gibi
dersler okutulur.
Su Ürünleri Mühendisliði okumak isteyen öðrencilerin, denize ve deniz
ürünlerine meraklý, deðiþikliði ve açýk havada çalýþmayý seven, araþtýrma
cý ve meraklý olmalarý gerekmektedir.
Bu programdan mezun olanlar kamuya ve özel sektöre baðlý su ürün
leri üretme çiftliklerinde çalýþabilir. Ayrýca kendileri özel üretim çiftlikleri de
açabilir.
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SÜT TEKNOLOJÝSÝ
Lisans ve yüksek lisans düzeylerinde eðitim veren Süt Teknolojisi Bölü
münün eðitim-öðretim programý, öðrencilere süt üretiminin artýrýlmasý, süt
ve ürünlerinin kalitesinin korunmasý, süt iþletmelerinin kurulmasý ve organi
ze edilmesi, süt yan ürünlerinin deðerlendirilmesi gibi konularda yeterli
teknik bilgi donanýmý saðlayacak þekilde düzenlenmiþtir.
Bölümde okutulan dersler, Ýçme Sütü Teknolojisi, Süt Endüstrisinde Ýþlem
Mühendisliði, Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol, Süt Kimyasý ve Biyokimyasý,
Süt Endüstrisinde Soðuk Tekniði, Süt Mikrobiyolojisi, Peynir Teknolojisi, Süt
Esaslý Ürünler Teknolojisi, Süt Yan Ürünleri Teknolojisi’dir. Bölüm mezunlarý;
kamuda ve özel sektörde süt ve süt ürünleri iþletmelerinde çalýþabilir.

ÞEHÝR VE BÖLGE PLANLAMA
     Þehir ve Bölge Planlama progra
mýnýn amacý; þehir alanlarýnýn eko
nomik olanaklara, insanlarýn ihtiyaç
larýna ve estetik kurallara uygun
olarak planlanmasý ve çevre düzen
lenmesine iliþkin eðitim ve araþtýrma
yapmaktýr. Bu programda, ilk yýlda
Matematik, Sosyoloji, Antropoloji
(insanbilim), Ekonomi, Þehir Planla
maya Giriþ dersleri gösterilir. Daha
sonraki yýllarda ise Jeodezi-Fotogra
metri, Çevrebilim gibi mühendislik
dersleri, Þehir ve Köy Sosyolojisi,
Planlamasý, Ekonomisi, Þehir Desen
leme, Ýstatistik, Araþtýrma Yöntemleri
gibi dersler okutulmaktadýr.
Þehir ve Bölge Planlama bölümüne girmek isteyenlerin, üstün bir aka
demik yeteneðinin yaný sýra, Matematik, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji,
Tarih gibi derslerde baþarýlý olmasý gerekir. Ayrýca mimarlar için gerekli
diðer özelliklere de sahip olmalarý gerekmektedir. Bu programý bitirenlerin
çoðunluðu planlamacý olarak ilgili kamu kuruluþlarýnda görev alabilirler,
isteyen mezunlar özel sektörde de çalýþabilir.
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TARIM MAKÝNELERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ
Bölümde; tarým alet ve makineleri imalatçýlarýnýn üretimleri denene
rek, bunlarýn ülkemiz tarým tekniðine uygun olup olmadýklarýna iliþkin ra
porlar hazýrlanmaktadýr. Kendine özgü modern laboratuarlarý ve deney
tesisleri ile her türlü tarým alet ve makinesi titizlikle denenebilmektedir.
Bölümde, birinci ve ikinci sýnýf öðrencilerine daha çok temel bilimler
ve temel mühendislik dersleri yanýnda Araþtýrma ve Uygulama Çiftli
ði’nde mesleki uygulamalar yaptýrýlmaktadýr.

Üçüncü ve dördüncü sýnýflarda ise daha çok tarým makineleri ile ilgili
dersler verilmektedir. Üçüncü sýnýf sonunda öðrenciler tarým makineleri
alaný ile ilgili çeþitli kurum ve kuruluþlarda yaz aylarýnda staj eðitimi yap
maktadýr.
Tarým makineleri alanýnda öðrenim görmüþ ziraat mühendisleri, tarým
alet ve makinelerinin tasarýmlarýný yapmaya, projelerini hazýrlamaya ve
imzalamaya yetkilidirler. Tarým alet ve makinelerinin imalatý, pazarlanmasý,
ithalatý ve ihracatý için gerekli belge veya ruhsatlandýrma iþlemleriyle ilgili
inceleme, deneme veya analizler; tarým makineleri alanýnda öðrenim gör
müþ ziraat mühendislerinin katýlýmýyla yapýlýr. Ayrýca   tarým kooperatifleri,
araþtýrma kurumlarý, laboratuar kurma ve iþletme, tarým ürünlerini ithalatý
ve ihracatý, tarým sigortasý, tarýmsal danýþmanlýk bürolarý açma, tarýmsal
iþletmelerini planlanmasý ve projelendirilmesi baþlýca çalýþma alanlarýdýr.
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TARIMSAL BÝYOTEKNOLOJÝ
Tarýmsal Biyoteknoloji programýnýn amacý, gýda üretiminde kullanýlan
ekinleri daha verimli kýlacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandýracak
genetik deðiþiklikleri saðlayacak donanýma sahip kiþiler yetiþtirmektir.
Tarýmsal Biyoteknoloji, bitki ýslahýnda çok çeþitli alanlarda kullanýlmak
tadýr. Bu alanlara örnek olarak; bitkilerin genetik yapýlarý ve akrabalýk
düzeyleri belirlenmek suretiyle yapýlan temel çalýþmalardan elde edilen
verilerin, çeþit geliþtirmede kullanýlmasý verilebilir. Ayrýca bitki ve diðer
canlýlarýn gen haritalarýný oluþturarak, tarýmsal üretim açýsýndan önemli
genlerin saptanmasý ve klonlama yoluyla baþka genotiplere aktarýlabile
cek duruma getirilmesi de biyoteknoloji kullanýmýnýn önemli örneklerin
dendir.
Bu bölümde Fizik, Kimya, Botanik, Bitki Sistematiði, Zooloji, Organik
Kimya, Bitki Besleme, Temel Genetik gibi dersler okutulmaktadýr. Prog
ramdan mezun olanlar kamu kurumlarý, tohum ve tarýmsal ilaç þirketleri,
bahçe bitkileri ürünlerini iþleyen fabrikalar, ürünlerin depolanmasý ve
muhafazasý ile ilgili çalýþan firmalar ile kalite-kontrol, araþtýrma-geliþtirme
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, mantar yetiþtiriciliði, zirai
ilaç, tohum ve gübre bayiliði yer almaktadýr.

TARIMSAL GENETÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ
Programýn amacý, ziraat mühendisliði temel bilgilerine ilave olarak
bitki genetiði, klasik ve biyoteknolojik ýslah yöntemleri ile tohum teknolo
jisi konularýna odaklanan, bilimsel esaslara dayalý bir program çerçeve
sinde bitki ýslahý ve genetiði konusunda uzmanlaþmýþ ziraat mühendisleri
yetiþtirmektir. Program Bitkisel Üretim Sistemleri ve Yöntemleri, Bitki Islahý
ve Genetiði, Gen Kaynaklarý, Biyoinformatik, Tarýmsal Biyoteknoloji ve
Tohumluk Üretim Teknikleri gibi dersleri içermektedir.
Bölüm mezunlarý çeþitli kamu ve özel sektörde iþ bulma imkanýna
sahiptir. Ayrýca Türkiye ve yurt dýþýndaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans
ve doktora programlarýna kayýt olarak akademik kariyer de yapabilir.
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TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
   	 Ziraat Mühendisliði’nin önemli bir uz
manlýk dalý olan, bazen Tarýmsal Ýnþaat
Mühendisliði olarak da tanýmlanan Tarým
sal Yapýlar ve Sulama, toprak ve su kay
naklarýndan optimum bir biçimde yararla
nýlmasý, bu kaynaklarýn korunmasý ve geliþ
tirilmesi, üretimin çeþitli aþamalarýndaki
uygun çevre ortamýnýn yaratýlmasýnda
gerekli olan tüm yapý ve tesislerin planlan
masý, projelenmesi ve yapýmý, tarýmsal
iþletmelerin yapýsal ve fiziksel yönden geliþ
tirilmelerini saðlayan ve etkileri uzun ömür
lü olan önlemlerin alýnmasý ile ilgili bir bilim
olarak tanýmlanabilir.
Söz konusu meslekle ilgili olarak Sulama ve Drenaj, Tarýmsal Hidroloji,
Tarýmsal Meteoroloji, Tarýmsal Yapýlar, Kýrsal Yerleþim Planlamasý ve Çevre
Kontrolü ile ilgili dersler verilmekte ve uygulamalar yapýlmaktadýr. Tarým
sal Yapýlar ve Sulama bölümünden mezun olanlar, ilgili kamu kuruluþlarý
ile özel sektörde görev almaktadýr.

TARLA BÝTKÝLERÝ
Tarla Bitkileri bölümünün hedefleri, bitkisel üretimde karþýlaþýlan yetiþ
tirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araþtýrmalar yürüt
mek ve çözümler üretmek, bitki ýslahý alanýnda klasik ve biyoteknolojik
yöntemler kullanarak yeni çeþitler geliþtirmek, bitki biyoteknolojisi konusu
nun yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesini temin etmek için araþtýrmalar yap
mak ve eðitim-öðretimde bulunmaktýr. Baþta organik tarým olmak üzere
sürdürülebilir kalkýnma, çevre ve doðal kaynaklarýn korunmasý ve geliþti
rilmesi, biyolojik çeþitlilik, gen kaynaklarýnýn muhafazasý ve deðerlendiril
mesi hedefleri arasýnda sýralanabilir. Bölümde okutulan dersler Tarla Tarý
mý, Tarla Bitkilerinde Biyoteknoloji, Lif Bitkileri, Genel Týbbi Bitkiler, Çayýr ve
Mera Ekolojisi, Bitkisel Gen Kaynaklarý, Serin Ýklim Tahýllarý vs.’dir.
Bölüm mezunlarý, tarým alanýnda hizmet veren özel sektör ve kamu
kuruluþlarýnda çalýþma imkâný bulabilmektedir.
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TEKSTÝL MÜHENDÝSLÝÐÝ

Tekstil Mühendisliði programýnýn amacý, elyaftan baþlayarak iplik,
dokuma, boya, apre teknolojisi ve hazýr giyim alanlarý olmak üzere dört
anabilim dalýnda eðitim vererek tekstil sektörüne kaliteli araþtýrmacý yetiþ
tirmektir.
Bölümde, temel fen derslerinin yaný sýra, Statik, Malzeme, Mukave
met, Dinamik, Elektrik Makineleri, Akýþkanlar Mekaniði, Termodinamik, Isý
Ýletimi, Otomatik Kontrol gibi mühendislik dersleri ve Dokumacýlýk Esaslarý,
Tekstil Kimyasý, Kalite Kontrol, Dokuma Hazýrlýðý, Pamuk Ýplikçiliði, Yün Ýplik
çiliði gibi meslek dersleri okutulmaktadýr.
Tekstil Mühendisliði programýnda okumak isteyenlerin matematik ve
fen derslerinde baþarýlý olmalarý, kimya ve ekonomi konularýna ilgi duyma
larý gerekir. Bu bölümü bitirenler, iplik, dokuma, boya, apre ve hazýr giyim
ile ilgili tüm kuruluþlarda çalýþabilir.
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TIP
Týp programýnýn amacý; insanlarýn saðlýðýný koruma ve geliþtirme, has
talýk ve rahatsýzlýklarýný iyileþtirme alanýnda çalýþacak saðlýk personelini
yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrmalar yapmaktýr. Fakültelerde öðretim
“Týp Doktorluðu” ve “Temel Týp Bilimlerinde Lisans Eðitimi” olmak üzere iki
düzeyde yapýlmaktadýr.
Týp Doktorluðu düzeyi:
1) Temel Týp Bilimleri Önlisans Kade
mesi (Öðretimin ilk iki yýlýný kapsar.
Bu dönemde Biyoloji, Kimya, Fizik
dersleri ile Anatomi, Fizyoloji, Mik
robiyoloji vb. týp dersleri verilir.)
2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kade
mesi (Öðretimin 3, 4 ve 5. sýnýfla
rýný kapsar. Bu dönemde okutu
lan dersler bazý temel týp bilimleri
dersleri ile klinik, poliklinik gibi
uygulama alanlarý ve gerekli la
boratuvar çalýþmalarýdýr.)
3) 	 Aile Hekimliði Kademesi (Öðreti
min 6. yýlýný kapsar klinik ve polik
linik uygulamalarý içermektedir.)
olmak üzere üç kademeye ayrýl
maktadýr.
Temel Týp Bilimleri lisans eðitimi ise, Temel Týp Bilimleri önlisans kade
mesini baþarý ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2
yýllýk bir eðitimdir.
Týp bölümüne girmek isteyenlerin çok üstün bir akademik yeteneðe,
kuvvetli bir dikkat ve belleðe, operatör olmak isteyenlerin ayrýca el ve
parmak becerisine sahip olmalarý gerekir. Bunun yanýnda kiþinin bilime
karþý, özellikle de fizik, kimya, biyoloji, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duy
masý, sabýrlý, azimli ve hoþgörülü olmasý, insan sevgisini taþýmasý, insanlara
yardým etme isteðinin güçlü olmasý gerekir.
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TIP MÜHENDÝSLÝÐÝ
Týp Mühendisliði, týp doktorlarý, malzeme, makine, bilgisayar, elektrikelektronik gibi disiplinler arasý çalýþma alanýna sahip, týpla alakalý cihazlarýn
üretimi ve iþletilmesi konularýndaki uzmanlýk alanlarýyla ilgilenmektedir.
Programda ilk iki yýl temel fen, saðlýk bilimleri ve temel bilgisayar, son
iki yýlda ise Týp ile ilgili temel kavram ve ilkeler, Ýleri Bilgisayar, Týbbi Cihaz
ve Sistemler, Biyomedikal gibi dersler yer almaktadýr. Bu bölümde oku
mak isteyenlerin Anatomi, Fizyoloji, Fizik, Kimya ve Biyolojiye ilgi duymasý,
saðlýk alaný ile ilgili olmasý gerekmektedir. Týp Mühendisleri hastalýklarýn
teþhis ve tedavi edilmesinde kullanýlacak yeni teknik ve cihazlarýn geliþti
rilmesinde önemli rol oynamaktadýr.

TÜTÜN EKSPERLÝÐÝ
     Tütün Eksperliði programýnýn ama
cý; tütün bitkisinin yetiþtirilmesinden,
tütünün içilecek hale gelinceye
kadar geçirdiði evrelerde gereken
tüm iþlemlerde çalýþacak teknik insan
gücünü yetiþtirmek ve bu konuda
araþtýrma yapmaktýr. Tütün Eksperleri
iyi kalite tütünün üretimi konusunda
üreticiye yol gösterir.
Üretilen tütünün öngörülen stan
dartlara uygun olup olmadýðýný sap
tar ve baðlý olduðu kurum adýna
tütün alýmý iþlemini yürütürler. Tütün
Eksperi, kaliteli tütün üretimi ve tütün
yapraklarýný tüketicinin beðenisini
kazanacak kalitede sigara, pipo,
puro vb. haline gelinceye kadar
geçirdiði tüm aþamalarda bilimsel
yöntemlerin uygulanmasý, bu yöntemlerin geliþtirilmesi, ürünün depolan
masý ve pazarlanmasý alanýnda çalýþýr. Ýyi tütün üretimi konusunda üreti
cileri aydýnlatýr.
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Bu programda Matematik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilim dersleri
yanýnda, Toprak Bilgisi, Gübreleme Tekniði gibi tütün tarýmý ile ilgili dersler
ve Muhasebe, Sevk, Ýdare gibi iþletmecilik dersleri kuramsal ve uygula
malý olarak verilmektedir.
Tütün Eksperliði bölümünü bitirenler kamuya baðlý kuruluþlarda veya
özel sektör tütün iþletmelerinde, tütün ihracatý ve ithalatý konularýnda yet
kili uzman olarak görev alabilir.

UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIMI
/ UÇAK BAKIM VE ONARIM

Bu bölümlerin amacý; tüm sivil ve askeri amaçlara yönelik hava araç
larýnda gövde-motor bölümü için bakým ve onarým faaliyetlerinde görev
almak üzere teknik personel yetiþtirmektir.
Bu programlarda okutulan dersler Matematik, Fizik, Uçak Temel Bilgisi,
Uçak Malzeme Bilgisi, Temel Bilgi Teknolojisi, Mekanik, Sivil Havacýlýða
Giriþ, Uçak Bordo Aletleri, Elektrik Devreleri, Diferansiyel Denklemler, Uçak
Elektrik Sistemleri, Uçak Gövde Sistemleri, Pistonlu Motorlarý, Uçak Bakým
Onarýmý, Pervaneler, Elektrik Makineleri, Uçak Gövde Atölyesi, Bakým
Organizasyonu, Uçak Motor Atölyesi, Uçak Gövde-Motor Bakým Uygula
malarý’dýr. Bu programlarda okumak isteyenlerin, üstün bir akademik
yeteneðe ve matematiksel düþünme gücüne sahip olmanýn yanýnda
baþta fizik ve mekanik olmak üzere, temel bilimlere ilgili ve bu alanlarda
baþarýlý olmalarý gerekir.
Ayrýca þekil algýsýna ve uzay iliþkilerini görebilme gücüne sahip, el ve
parmaklarýný ustalýkla kullanabilmeleri beklenir. Bölüm mezunlarý kamuda
ve özel hava yolu iþletmelerinde, sivil taþýmacýlýk yapan þirketlerin bakým
merkezlerinde, havacýlýk alanýnda faaliyet gösteren iþletmelerin teknik
bölümlerinde çalýþabilir.
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UÇAK MÜHENDÝSLÝÐÝ

Uçak Mühendisliði, her çeþit uçaðýn bakým ve onarýmý ile bu uçaklarýn
dizayný, üretimi konularýnda mühendisler yetiþtirir. Uçak yapýmýnda, fabri
ka üretiminin planlamasýný yaparak iþlerin zamanýnda, istenilen kalitede
gerçekleþmesini saðlar ve bunlarýn pazarlanmasýnda görev alýr.
Bu programda ilk yýlda Matematik, Fizik, Genel Kimya gibi temel bilim
dersleri aðýrlýklý olarak verilir. Daha sonraki yýllarda Bilgisayar, Termodinamik,
Statik, Dinamik, Mukavemet Dinamiði, Isý Transferi, Uçak Tasarýmý, Uçak
Laboratuvar gibi temel mühendislik dersleri okutulur. Öðrenciler THY’de ve
özel uçak þirketlerinde staj yapar. Bu bölüme girmek isteyen kiþilerin mate
matik, fizik konularýna ilgili, yaratýcý, sabýrlý, dikkatli, düzgün þekil çizebilen,
þekil-uzay 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
mühendislerinin kendi alanlarýnda çalýþma imkanlarý, ülke þartlarýna pa-
ralel olarak artmaktadýr.
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UZAY BÝLÝMLERÝ VE TEKNOLOJÝLERÝ / UZAY MÜHENDÝSLÝÐÝ

Uzay Mühendisliði programýnýn amacý; uzay bilimleri ve uzay teknolo
jisi konusunda eðitim ve araþtýrma yapan mühendisler yetiþtirmektir. Bu
programda okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilimlerin
yanýnda Uzay Mühendisliði’ne Giriþ, Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriþ,
Statik, Bilgisayar Destekli Tasarým, Dinamik, Malzeme Bilimi, Elektronik Ele
manlar ve Devreler, Diferansiyel Denklemler, Termodinamik, Mukave
met, Elektromanyetik Alan Teorisi, Akýþkanlar Mekaniði, Otomatik Kontrol,
Sayýsal Yöntemler, Isý Transferi, Aerodinamik, Ýletiþim Sistemleri, Ölçme
Teknikleri ve Deneysel Mühendislik, Yörünge Mekaniði, Uzay Ortamý, Gaz
Dinamikleri, Uzay Mekiði Sistemleri Dizayný’dýr.
Uzay Mühendisliði bölümünde okumak isteyenlerin matematik ve fen
bilimlerine ilgi duyan, analitik düþünebilen, deðiþime ve geliþime açýk bir
kiþiliðe sahip olmalarý gerekir.
Mezunlar; akademik hava-uzay araþtýrmalarý, ileri teknoloji firmalarý
olmak üzere çeþitli sivil ve askeri kuruluþlarda çalýþabilirler.
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VETERÝNER
Veterinerlik programýnýn amacý; hayvan saðlýðýnýn korunmasý, hasta
lýklarýnýn tedavisi, salgýn hastalýklarýn önlenmesi, evcil, küçük ve büyükbaþ
ile kümes hayvanlarýnýn ýslahý, üretimi, yetiþtirilmesi, verimliliklerinin artýrýl
masý, bunun yanýnda hayvansal ürünlerin, insan saðlýðýna uygunluðunun
kontrolü konularýnda eðitim, öðretim ve uygulama yapmaktýr.
Bu programda, öðretimin ilk yýlýnda Fizik, Kimya, Zooloji, Botanik gibi
dersler okutulmakta, ikinci yýlýnda Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyo
loji, Biyokimya gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.

3 ve 4. sýnýflarda deðiþik teorik dersler verilerek laboratuvar ve klinikler
de uygulamalar yaptýrýlmaktadýr. Son sýnýfta ise öðrenciler hekimlik yönü
aðýr olan konularý kapsayan dersleri almakta ve kliniklerde hasta hayvan
üzerinde uygulama yapmaktadýr.
Bu bölüme girmek isteyenlerin üstün akademik yeteneðe sahip, biyo
loji ve kimya konularýna ilgili, hayvanlarý seven, sabýrlý ve dikkatli bir göz
lemci olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler kamu ve özel sektörde iþ
bulma olanaðýna sahiptir.
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YABAN HAYATI EKOLOJÝSÝ VE YÖNETÝMÝ

Bu programda yaban hayatý, omurgalý yaban hayvanlarýndan kuþlar,
sürüngenler ile böcekler ve diðer omurgasýz yaban hayvanlarýnýn biyolo
jisi, ekolojisi, etolojisi ile orman, dað, step, sulak alan gibi ekosistemlerde
ki yaþamlarý hakkýnda dersler okutulmaktadýr. Programdan mezun olan
lar; yaban hayvanlarý ile ilgili konularda çalýþmalarda bulunulan kamuya
ait birimlerde istihdam edilebilecekler.
Yaban Hayatý Ekolojisi ve Yönetimi mezunlarý ayrýca özel sektör tara
fýndan devletten kiralanan özel avlaklarýn yaný sýra, yine özel sektör tara
fýndan iþletilen yaban hayvaný üretme tesislerinde, av turizmi ile ilgilenen
seyahat acentelerinde, turizm þirketlerinde, veya doða koruma ile ilgili
çalýþmalarda bulunan sivil toplum kuruluþlarýnda görev alabilecekler.
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YAZ IL IM MÜH END ÝSL ÝÐ Ý
Yazýlým Mühendisliði ileri teknoloji uygulamalarýnda ve modern iþ dün
yasýnda hayati önem taþýyan bir bilim dalýdýr. Her gün yaygýn olarak kul
landýðýmýz bilgisayarlar, bankacýlýk sistemleri, telefonlar, týbbi ekipman ve
teþhis cihazlarý, enerji sistemleri, tasarým ve imalat uygulamalarý, yazýlýmlar
olmaksýzýn önemli iþlevlerini yerine getiremezler.

Yazýlým Mühendisleri, kullanýcý ihtiyaçlarý, teknik ve ekonomik yapýlabi
lirlik, güvenirlik, emniyet, bakým onarým kolaylýðý, ürün kalite ve zamanýn
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
kurulmasýnda uygulayacak mühendisler yetiþtirmeyi amaçlar.
Yazýlým Mühendisliði bölümünde okuyanlar Temel ve Ýleri Matematik,
Fen Bilimleri ve Temel Mühendislik derslerinin yaný sýra Yazýlým Mühendisli
ði, Bilgisayar Mühendisliði ve Bilgisayar Bilimleri meslek derslerini de aðýr
lýklý olarak alacaktýr. Lisans programý Yazýlým Mühendisliði ile diðer teknik
seçmeli dersleri, iþletme, ekonomi, sosyal bilimler ve iletiþim konularýný da
içeren geniþ bir yelpazede insani ve sosyal bilimler derslerini içermekte
dir. Bu bölümde okumak isteyenlerin sayýsal bilimlerde baþarýlý olmalarý
ayný zamanda teknolojiye özellikle de bilgisayar teknolojisine özel ilgi
duymalarý beklenmektedir. Bilgisayar sektöründe, bankacýlýktan, otomo
tiv sanayisine, saðlýk bilgi sistemlerinden þirket yönetimine, telekomüni
kasyon sistemlerinden hava taþýmacýlýðýna, kýsacasý bilgisayar sistemleri
nin kullanýldýðý her alanda çalýþma olanaðý vardýr.
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YER BÝLÝMÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ PROGRAMLARI
Yer Bilimi Mühendisliği programları; yer bilimleri hakkında bilimsel ve
teknolojik araştırmalar yapmak ve girişimci yer bilimci mühendisler yetiş
tirmeyi amaçlamaktadır.
Yerküremizdeki doğal kaynakların kullanımına duyulan ihtiyaç her
geçen gün artmaktadır. Yer Bilimi Mühendisliği Programları bölümlerin
den mezun olanlar hem doğal kaynakların tespit edilerek verimli bir şekil
de kullanılmasını hem de doğal felaketlerle etkili mücadele konularında
en üst seviyede katkı sağlayacaklardır. Yer Bilimleri Mühendisliği Program
ları; jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği ve
petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır.
Çalışma Alanları: Bu programlardan mezun olanlar; petrol şirketlerinde,
doğal kaynakları koruma projelerinde, belediyelerde, enerji sektöründe
vb alanlarda iş bulma imkanına sahiptir.

ZÝRAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ PROGRAMLARI
Ziraat mühendisliği programları ülkemizin kalkınması açısından önem
li bir yere sahiptir. Programların amacı; tarımsal alanlardan elde edilen
verimin maksimum düzeyde olması için gerekli bilimsel araştırmaları
yaparak ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlamaktır.
Ziraat Fakültesi içerisinde eğitim verilen bütün bölümler Ziraat
Mühendisliği Programları altında toplanmıştır.
Ziraat Mühendisliği Programları; zootekni, su ürünleri mühendisliği, ta
rım ekonomisi, peyzaj mimarlığı, bahçebitkileri, tarım ekonomileri ve tek
nolojileri mühendisliği, tarım makineleri, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitki
leri, toprak bilimi ve bitki besleme, biyosistem mühendisliği gibi bölümleri
içermektedir.
Ziraat mühendisliği programlarını okumak isteyenlerin; doğayı ve top
rağı seven, çevre ve tarıma ilgili kimseler olması beklenmektedir.
Çalışma Alanları: Bu programlardan mezun olanlar; ilgili bakanlıklar ve
üniversiteler başta olmak üzere şeker fabrikaları, tarım kredi kooperatifle
ri, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, seracılık ve  tarım ilaçları ile ilgi
li firmalarda vb. iş bulma imkanına sahiptir.

100

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
ZOOTEKNÝ
Zootekni programýnýn amacý, ürünlerinden yararlanýlan hayvanlarýn
üretimi, ekonomik verimlerinin geliþtirilmesi, bakýmlarý, beslenmeleri ve
deðerlendirilmeleri konusunda çalýþacak insan gücünü yetiþtirmek ve
araþtýrma yapmaktýr.

Zootekni programýnda temel bilim derslerinden baþka Tarýmsal Ekolo
ji, Meteoroloji, Süt Teknolojisi, Anatomi ve Fizyoloji, Genel Mikrobiyoloji,
Hayvan Yetiþtirme Ýlkeleri, Yem Bitkileri Yetiþtirme, Hayvan Saðlýðý, Üreme
Biyolojisi, Hayvancýlýkta Mekanizasyon, Kanatlý Hayvan Yetiþtirme, Büyük
baþ Hayvan Yetiþtirme ve Hayvan Islahý gibi dersler okutulmaktadýr.
Zootekni alanýnda çalýþmak isteyenlerin genel akademik yeteneðe
sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda
baþarýlý, inceleme ve araþtýrma meraký olan kimseler olmalarý beklenir.
Zootekni programýný bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvaný verilir. Zoo
tekni alanýnda yetiþen Ziraat Mühendisi, ürünlerinden yararlanýlan hay
vanlarýn verimliliklerinin artýrýlmasý yönünde araþtýrmalar yapar, ayrýca
hayvanlarýn verimliliklerinin artýrýlmasý için nasýl barýndýrýlmalarý ve beslen
meleri gerektiði konusunda üreticileri aydýnlatýr.
Zootekni alanýnda yetiþen Ziraat Mühendisleri kamuya baðlý çiftlikler
de, araþtýrma merkezlerinde ve özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratu
varlarýnda çalýþabilir ve kendileri özel çiftlik kurabilir.
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Eþit Aðýrlýk Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý
AÝLE VE TÜKETÝCÝ BÝLÝMLERÝ

Aile ve Tüketici Bilimleri programýnýn amacý, konu alaný kiþi ve ailelerin
yaþam kalitesini yükseltmek olan, yetiþkin eðitimi veren, tüketicinin faal
korunmasýna ve eðitimine yönelik çalýþmalar yapan, saðlýklý ve verimli bir
çevre oluþturmayý hedefleyen, çeþitli kamu ve kuruluþlarda; aile yaþantýsý
eðitimi, tüketici eðitimi ve korunmasý, kurum ev idaresi alanlarýna araþtýr
macý, eðitimci, planlamacý, danýþman ve yönetici olarak çalýþacak insan
gücünü yetiþtirmektir.
Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programýnda Aile Ekonomisi, Kadýn ve
Toplum, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Tüketici Eðitimi, Yetiþkin Eðitimi Yön
tem ve Uygulamalarý, Tüketicinin Korunmasý Hukuku gibi dersler okutul
maktadýr. Bu bölümde okumak isteyenlerin insan iliþkilerinde baþarýlý,
araþtýrmayý seven, ikna yeteneði yüksek, yaratýcý, dinamik kiþiler olmasý
beklenmektedir. Bölüm mezunlarý; kamuda ve özel sektörde iþ bulma
olanaðýna sahiptir.
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ANTRENÖRLÜK EÐÝTÝMÝ
Antrenörlük eğitimi bölümü; çeşitli spor alanlarının yapımı, materyalle
rin spor eğitiminde kullanımı, karşılaşma sonuçlarının belirleyen kuralların
öğrenimini, spor faaliyetlerinin gelişmesini ve üst düzey sporcu yetiştiril
mesini amaçlamaktadır. Bölümde; spor biyolojisi, temel atletizm, fizyolo
ji, sporda beceri öğrenimi, insan anatomisi, yüzme, sporcu beslenmesi
vb. dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Antrenörlük bölümü mezunları, eğitim aldıkları spor
branşında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliği
uyarınca 3. dereceden antrenörlük diploması almaya hak kazanırlar.
Böylece çeşitli amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör olarak
çalışabilmektelerdir. Ayrıca mezunlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı
il ve ilçe müdürlüklerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kursla
rında antrenör, uygulamacı veya yardımcı eleman olarak iş bulma imka
nına sahiptir.

ANTROPOLOJÝ
Programýn amacý; evrenin ve dünyanýn oluþumunu, insanýn geçmiþ
yaþantýsýný, bugününü, gelecekteki yaþantýsýný, biyolojik evrimini, ýrklarýn
ortaya çýkýþýný, yayýlýþýný ve fiziksel özelliklerini araþtýrmaktýr. Programda
okutulan dersler; Etnoloji ve Kültür, Temel Biyoloji, Jeoloji, Dil Etnolojisi,
Mitoloji, Paleoantropoloji, Sosyal Antropoloji ve Fizik Antropolojisi’dir.

Antropoloji okumak isteyenle
rin, tarih, coðrafya, sosyoloji,
biyoloji alanlarýyla ilgili, tarihsel
kalýntýlarý incelemekten hoþlanan
ve iyi birer gözlemci olmalarý
gerekmektedir. Program mezun
larý, kamu ve özel sektöre ait
çeþitli kurumlarda çalýþabilir.
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ARKEOLOJÝ / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
Bu programýn amacý; bireye, insanlýðýn doðuþundan Antik Çað’ýn son
uygarlýklarýna kadar geçen süre içindeki kültür ve uygarlýklar ile Ýslam ve
Dünya sanatýný derinlemesine inceleyecek ve kapsamlý bilgiler edinmesi
ne yardýmcý olacak eðitim ve öðretimi saðlamaktýr.
Bölümde okutulan baþlýca dersler; Prehistorya, Sanat Tarihi, Eski
Yunanca, Nümizmatik, Bizans Sanatý, Avrupa Sanatý, Teknik Resim, Mito
loji, Sanat ve Estetik’tir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, özellikle tarihe meraklý, eski uygarlýk
lara ve kültürlere karþý ilgili, kazý çalýþmalarýna ve bilimsel araþtýrmalara
meraklý ve doða koþullarýna dayanýklý olmalarý gerekmektedir.

Mezunlar müzelerde çalýþabilir, akademik kariyer yapabilir; üniversite
lerde öðretim görevlisi veya araþtýrma görevlisi olabilirler.
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AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ
Programýn amacý; Türkiye’nin Avrupa Birliðine girme sürecini kolaylaþ
týrmaya yönelik, Avrupa Birliði konusunda uzmanlaþmýþ, en azýndan iki
Avrupa dilini iyi bilen, genç, dinamik ve konunun önemine inanan yeni
bir kadro oluþturmaktýr.
AB Ýliþkileri Bölümü, öðrencilere Avrupa Birliðinin tarihi, kurumlarý, poli
tikalarý ve iþleyiþi hakkýnda derin bilgi birikimi saðlamak için kurulmuþtur.
Bölümde okutulan dersler; Avrupa Tarihi, Avrupa Birliði, Avrupa Siyaseti,
Uluslararasý Ekonomi ve Ekonomi Entegrasyonu, Politika Biliminin Ýçeriði,
Uluslararasý Hak Yasalarý, Avrupa Yasasý, Serbest Dolaþým, Avrupa’nýn
Büyümesi, Ekonomi ve Para Birliði’dir.

Avrupa Birliði Ýliþkileri programýnda okumak isteyenlerin, genel politika
ve ekonomi konularýna ilgi duymasý ve genel olarak Avrupa Birliði, AB’nin
geniþleme süreci ve Türkiye’nin AB perspektifi ile ilgilenmesi gerekmekte
dir.
Program mezunlarý, Türkiye’nin AB üyeliði sürecinde dünya ile iþ
yapan özel sektör firmalarýnda ve kamu kuruluþlarýnýn yaný sýra çeþitli mes
lek odalarý, sendikalar, dýþ ticaret firmalarýnda çalýþabilir.
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BANKACILIK
Bankacýlýk programýnda amaç; rekabetin hýzla geliþtiði, teknolojiyi kul
lanma oranýnýn artmakta olduðu bankacýlýk, sermaye piyasasý alaný ve
firmalarýn para kaynaklarý ile ilgili birimlerine eleman yetiþtirmektir.
Bu bölümde Ýktisat, Yönetim Bilimi, Muhasebe, Borçlar Hukuku, Sosyo
loji, Ýþletme, Matematik, Kredi Politikalarý, Yatýrým Bankacýlýðý, Finansal
Piyasalarda Modelleme ve Tahmin, Merkez Bankacýlýðý, Ticari Bankalar
da Finans Yönetimi, Banka Muhasebesi ve Raporlama, Mali Hukuk ve
Vergi Politikasý gibi dersler okutulmakta, ayrýca öðrencilere bir proje çalýþ
masý da verilmektedir.

Bankacýlýk okumak isteyenlerin sayýsal yeteneðe sahip olma, ekonomi
ve hukukla ilgili olma, ayrýntýlarla uðraþmaktan hoþlanma, dikkatli, düzen
li, yeniliklere açýk olma gibi özellikler taþýmalarý gerekir.
Mezunlar gerek kamu, gerekse özel sektörde müþteri temsilcisi, banka
müfettiþi, dealer olma gibi görevleri üstlenebilir. Bankalarýn çeþitli kollarýn
da ve yatýrým þirketlerinde görev alabilirler.
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BANKACILIK VE SÝGORTACILIK
Bölümün amacý bankacýlýk ve sigortacýlýk alanlarýnda özellikle uygula
malý bilgilere sahip uzman yetiþtirmektir. Bu bölümde; Muhasebe, Banka
ve Sigorta Hukuku, Ýstatistik, Davranýþ Bilimleri, Ýktisat, Ýþletme, Bilgi Tekno
lojileri gibi dersler okutulmaktadýr. Bölüm mezunlarý özellikle, bankalarda
ve sigorta þirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalýþabilir.

BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR ÖÐRETMENLÝÐÝ

Programın amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en
yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi gelişti
rirci teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.
Eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan bu programın süresi 4 yıldır ve
spor biyolojisi, uygulamalı fizyoloji, ilkyardım ilkeleri ve spor psikolojisi gibi
dersler okutulmaktadır.
Programa girmek için öncelikle sporun herhangi bir dalında yetenek
li olmak gereklidir. Aynı zamanda eğitici görevinde rol alacakları için
insanlarla iyi iletişim kurmak ve bedensel olarak güçlü, spora karşı ilgili ve
bu alanda başarılı olmak önemlidir.
Çalışma Alanları: Bölümden mezun olanlar “Antrenör” olarak görev ya
parlar. Antrenörler eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma
planı hazırlar ve bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve
beceri kazandırırlar. Ayrıca Beden Eğitimi dersi dışında Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor ilkyar
dımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi
derslere girerler. Ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, (aerobik salonları, fit
nes center, vb) çalışabilirler.
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BÝLGÝ VE BELGE YÖNETÝMÝ
Bölümün amacý; baþlangýçta yalnýzca kütüphaneci yetiþtirmek iken
sonraki tarihlerde bu amacýnýn kapsamý geniþletilmiþtir. Arþivcilik, Dokü
mantasyon-Enformasyon ve Kütüphanecilik Anabilim Dallarý, bu bölü
mün bünyesinde yer almýþtýr. Bu bölümün amacý, bilgi ve/veya bilgi kay
naklarýnýn derlenmesi, düzenlenmesi, eriþimi ve yayýmý sürecini içeren
“bilgi yönetimi” iþlevini gerçekleþtirecek insan gücünü yetiþtirmektir.
Bu insan gücünün kütüphaneler, arþivler, dokümantasyon ve enfor
masyon merkezlerinin tümünü kapsamýna alan bilgi merkezlerini yönete
bilecek, bilgi ve iletiþim teknolojilerini doðru ve yoðun olarak kullanabile
cek ve bu kullanýmýn yol ve yöntemlerini kullanýcýlara öðretebilecek,
ayrýca bilgi bilimin düzenleme ve eriþimle ilgili alanlarýna iþ ve yönetim
yaklaþýmlarýyla girebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiþtirilmesi
hedeflenmiþtir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin sistematik düþünme yetenek ve
kapasitesine sahip, dikkatli, sabýrlý, disiplinli, düzenli ve öðretme yeteneði
ne sahip olmasý gerekmektedir. Ayný zamanda iyi birer bilgisayar kullaný
cýsý olmalarý beklenir. Bu bölümde bilgiyi, bilgi merkezlerini, hizmetleri ve
kaynaklarýný, bunlarýn türlerini, toplumsal iþlevleri ve yönetimini ele alan
derslere yer verilir. Bu dersler bilginin saðlanmasý, düzenlenmesi ve eriþil
mesine yönelik, yenilikler ve elektronik geliþmeler doðrultusunda iþlen
mektedir.
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Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunlarý kütüphanelerde, çeþitli bilgi
merkezlerinde (enformasyon ve dokümantasyon merkezleri), Devlet
Arþivleri Genel Müdürlüðü ile kurum ve kuruluþ arþivlerinde, internet servis
birimlerinin çeþitli kademelerinde (web sayfasý tasarýmý ve düzenlenmesi,
tarama motorlarý oluþturma ve yönetim iþlemleri), kurum ve kuruluþlarýn
veri tabaný tasarým ve yönetim birimlerinde, basýlý ve/veya elektronik
ortamda dizinleme ve öz hazýrlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin
daðýtýmý iþlevini gerçekleþtiren kuruluþlarda, bilgisayar yazýlým þirketlerin
de, kurum ve kuruluþlarýn AR-GE birimlerinde vb. çalýþma alaný bulabil
mektedirler.

BÝLÝM TARÝHÝ
Bilim Tarihi programýnýn amacý, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili
zihinsel faaliyetlerin geliþmesini, bilimsel geliþmenin geçirdiði deðiþik evre
leri, geliþimi etkileyen etmenleri inceleyecek araþtýrýcýlar yetiþtirmektir.
Ayrýca bilim tarihi alanýnda araþtýrma yapmak, eðitim vermek, fikir alýþve
riþini geliþtirmek ve Türkiye’deki bilim ve teknoloji mirasýnýn tanýnmasýna ve
korunmasýna katkýda bulunmaktýr.
Programda Bilim Tarihi, Matematik Tarihi, Ýlk Çað Felsefe Tarihi, Mantýk,
Sosyoloji Tarihi, Fizik Tarihi, Bilim Tarihi Metin Ýncelemeleri gibi dersler oku
tulmaktadýr. Öðrenciler, Eski Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça dille
rinden birini öðrenmek zorundadýr. Bilim Tarihi programýnda baþarýlý ola
bilmek için hem temel bilimlere hem de sosyal bilimlerle ilgili konulara
merak duymak, güçlü bir belleðe ve analitik düþünme yeteneðine sahip
olmak ve bilimsel çalýþmalardan hoþlanmak gereklidir. Bilim Tarihi progra
mýný bitirenler “Bilim Tarihçisi” unvaný ile görev alýrlar.
Bilim Tarihçisi çeþitli dallarda bilimsel bilginin nasýl geliþtiðini, belgelere
dayanarak ortaya koymaya çalýþýr. Tarihin en eski dönemlerinden günü
müze kadar gelen bilimsel metinleri deðerlendirerek, yapýlan çalýþmala
rýn bilimin geliþmesine katkýsýný deðerlendirir. Bilim Tarihi mezunlarý üniver
sitelerde, bilim ve kültür kurumlarýnda (vakýflar, basýn-yayýn kuruluþlarý vb.)
görev alabilirler.
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ÇALIÞMA EKONOMÝSÝ VE ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ
Programýn amacý, iþçi-iþveren iliþkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel de
mokrasi, servet ve gelir politikasý, uluslararasý planda sosyal politika konu
larýnda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri programýnda öðrencilere Hu
kuk, Ekonomi, Maliye, Ýþletmecilik ve Yönetim Bilimleri, Matematik, Sosyal
Düþünceler ve Sosyal Politika Tarihi, Sosyal Politika, Çalýþma Ekonomisi,
Sendikacýlýk, Sosyal Güvenlik, Endüstriyel Demokrasi, Gelir ve Servet Daðý
lýmý, Ücretler Politikasý ve Sosyal Adalet, Kentleþme ve Konut Politikasý,
Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yapýsý, Çalýþma Sosyolojisi ve Psikolojisi, Ýstatis
tik gibi dersler okutulmaktadýr.

Bu bölümde okumak isteyenlerin ekonomi, politika ve sosyoloji ile ilgi
li, ikna gücüne sahip, insan iliþkilerinde baþarýlý olmalarý gerekir. Bölüm
mezunlarý kamu ve özel sektörde çeþitli görevlerde çalýþabilirler.

ÇOCUK GELÝÞÝMÝ
Çocuk Geliþimi programýnýn amacý; özel eðitime gereksinimi olan,
korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocuklarýn tüm geliþim alanla
rýný destekleyen, çocuða, aileye, eðitimciye, topluma yönelik teorik ve
uygulamalý eðitim programlarý hazýrlayan çocuk geliþimi uzman ve eði
timcisi yetiþtirmektir.

110

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
Programda okutulan dersler; Sosyoloji, Psikoloji, Matematik, Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý, Çocuk Ruh Saðlýðý, Özel Eðitim ve Aile Ýliþkileri’dir. Bu
bölümde okumak isteyenlerin yaratýcý, hoþgörülü, sabýrlý olmalarý, çocuk
larla iletiþim kurmayý bilmeleri ve çocuklarý sevmeleri gerekmektedir.

Çocuk Geliþimi mezunlarý,
eðitim, saðlýk, sosyal hizmetler
alanlarýnda çeþitli görevler yap
maktadýr.

DENÝZCÝLÝK ÝÞLETMELERÝ YÖNETÝMÝ
Bu programda amaç, üç tarafý sularla çevrili ve coðrafi konumuyla
Avrasya’da deniz ticaretinin önemli bir merkezi olan ülkemizde deniz
taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesi; iþletme ve yönetimi alanýnda çalýþacak insan
gücünün yetiþtirilmesidir.
Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi programýn
da Matematik, Ýstatistik, Hukuk, Ekonomi,
Deniz Ticaret Hukuku, Muhasebe, Bilgisayar
gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu bölüme yönelenlerin ekonomi ve
iþletme konularýyla ilgili, yabancý dil öðren
meye eðilimli, ikna gücüne sahip, giriþimci,
yaratýcý, hýzlý ve isabetli kararlar verebilen
kiþiler olmalarý gerekir.
Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi bölümünü
bitirenler, Ulaþtýrma Bakanlýðý veya özel de
niz taþýma þirketlerine baðlý gemi veya
limanlarda çalýþabildikleri gibi þirketlerin yö
netim merkezlerinde de görev alabilirler.
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EKONOMETRÝ
Ekonometri bölümünde amaç; iktisat ve iþletme alanýndaki sorunlara
sayýsal çözümler üretme, istatistiksel ve matematiksel araþtýrmalar yap
ma, sayýsal raporlar oluþturmaktýr.

Bu programda Matematik, Muhasebe, Ýstatistik, Ýktisat, Hukuk, Yöne
tim, Bilgisayar gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yapýlmaktadýr.
Ekonometri okumak isteyenlerin yüksek bir sayýsal yeteneðe sahip
olmalarýnýn yanýnda ekonomiyle ilgili, analitik düþünebilen, düzenli çalýþ
mayý seven kiþiler olmalarý gerekir. Bu programý bitirenler iktisat ve iþletme
mezunlarýnýn çalýþabileceði tüm alanlarda çalýþabilirler.

EKONOMÝ
Bu bölümde amaç; insanlarýn gereksinimlerini karþýlayan mal ve hiz
metlerinin bölüþülme þekli, üretimin temel unsurlarý olan iþgücü, doðal
sermaye ve giriþimin tüm yönlerini kavrayabilen kiþiler yetiþtirmektir.
Mezunlar kamu ve özel sektörde çalýþabilirler.

ELEKTRONÝK TÝCARET VE YÖNETÝMÝ
Ticaretin daha geniþ alanlara yayýlmasýyla birlikte özellikle geliþen ve
deðiþen sisteme ayak uydurabilmek için bu bölüme ihtiyaç duyulmuþtur.
Programýn amacý buna baðlý olarak dünyadaki iþ potansiyelinin ve iþ
modellerinin farkýnda olan, sanal ortama hakim, yeni modeller ortaya
koyabilecek kiþiler yetiþtirmektir.
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Bu programý tercih edecek öðrencilerin, matematiksel kavramlarla
düþünebilen, problem çözme yeteneðine sahip, giriþimci, analitik düþün
me, dikkatli ve ayrýntýlarý algýlayabilen, ticaretle ilgili olmasý gerektiði gibi
yeni geliþmeleri takip edebilecek ve yaratýcý kimseler olmasý gerekir.
Programda Yönetim, Finans, Ekonomi, Strateji, Proje Yönetimi, E-Ýþ, E-Pa
zarlama, Müþteri Yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bölümden mezun
olan öðrenciler, e-ticaret yapan bütün iþletmelerde çalýþabilirler.
Elektronik ticaret özellikle küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler için
uygun ticaret þekli olduðundan bu iþletmelerde iþ bulma olanaklarý ol
dukça yüksektir.

ELEKTRONİK TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
Ticaretin daha geniş alanlara yayılmasıyla birlikte özellikle gelişen ve
değişen sisteme ayak uydurabilmek için bu bölüme ihtiyaç duyulmuştur.
Programın amacı buna bağlı olarak dünyadaki iş potansiyelinin ve iş
modellerinin farkında olan, sanal ortama hakim, yeni modeller ortaya
koyabilecek kişiler yetiştirmektir.
Eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan bu programı tercih edecek
öğrencilerin, matematiksel kavramlarla düşünebilen, problem çözme
yeteneğine sahip, girişimci, analitik düşünme, dikkatli ve ayrıntıları algıla
yabilen, ticaretle ilgili olması gerektiği gibi yeni gelişmeleri takip edebile
cek ve yaratıcı kimseler olması gerekir. Programda, yönetim, finans, eko
nomi, strateji, proje yönetimi, E-İş, E-Pazarlama, müşteri yönetimi gibi
dersler içerik olarak belirlenmiştir.
Çalışma Alanları: Bölümden mezun olan öğrenciler, e-ticaret yapan bü
tün işletmelerde çalışabilirler. Elektronik ticaret özellikle küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler için uygun ticaret şekli olduğundan bu işletmeler
de iş bulma olanakları oldukça yüksektir.
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ENERJÝ YÖNETÝMÝ
Enerji ihtiyaçlarýnýn giderek daha fazla
önem kazandýðý geliþen ve deðiþen
dünyada, artan enerji ihtiyacýnýn karþý
lanmasý için elektrik, doðal gaz ve petrol
gibi enerji kaynaklarý günümüzde piyasa
kanunlarý temelinde özel sektörün katýlý
mýna açýlmýþ ve devletlerin bu alanlarda
faaliyetleri oyuncu olmaktan çok piya
salarý düzenleyen ve denetleyen bir
konuma indirgenmiþtir.
Ýnsan ve toplum hayatý için vazgeçil
mez ihtiyaç olan enerjinin piyasa kanun
larý çerçevesinde düzenlemesi disiplinle
rarasý bir formasyonu zorunlu kýlmýþtýr.
Enerji sektöründe istihdam ihtiyacý sadece mühendislik deðil bunun
yanýnda geliþen ve deðiþen mevzuatý takip eden buna göre pozisyon
almayý bilebilecek piyasayý hukuk, iktisat ve iþletme bilgisi ile yoðurarak bir
sentez ortaya koyacak yetiþmiþ insan gücünü zorunlu kýlmaktadýr. Enerji
Yönetimi, bu ihtiyaca yönelik insan gücünü yetiþtirmeyi hedeflemektedir.

FELSEFE
Felsefe programýnda amaç; maddenin, bilginin kap
samý ve kaynaðý, insanýn dünyadaki yeri ve rolü, düþün
ce ve bilginin doðuþu, evrimi, iyi, doðru, gerçek kav
ramlarý gibi alanlarda düþünce üretecek bireyleri yetiþ
tirmek ve bu konularda araþtýrma yapmaktýr. Bu bölüm
de Bilgi Teorisi ve Mantýk, Bilim Tarihi, Sanat Felsefesi ve
Estetik, Ýslam Felsefesi, Varlýk Felsefesi, Sistematik Felse
fe, Felsefe Tarihi, Ahlâk Felsefesi, Ýnsan Felsefesi, Felsefi
Metinler gibi dersler okutulmaktadýr.
Felsefe okumak isteyenlerin üstün bir akademik ye
tenek yanýnda temel bilimlerle ve sosyal bilimlerle ilgili,
soyut konularla uðraþmayý seven, entellektüel geliþme
yi amaç edinmiþ kiþiler olmasý gerekir.

114

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
Bu bölümü bitirenler Milli Eðitim Bakanlýðý ve Kültür Bakanlýðýnýn eðitim
ve kültürle ilgili birimlerinde çalýþabilir. Düþüncelerini yazýlý olarak aktarma
da yetenekli olanlar basýnda görev alabilirler. Ayrýca üniversitelerde,
kamu ve özel kuruluþlarýn eðitim, kültür, insan iliþkileri, planlama ve deðer
lendirme ile ilgili birimlerinde görev alabilirler.
Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi
ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse öðretmenlik alan sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; maddenin, bilginin kapsamý ve kaynaðýný, insa
nýn dünyadaki yer ve rolünü, iyinin, doðrunun ne olduðu gibi problem
alanlarýnda düþünce üretip, geleceðin düþünen ve sorgulayan insan
gücü ihtiyacýný karþýlayarak, ortaöðretim kurumlarýnda felsefe grubu
derslerini verebilecek öðretmenler yetiþtirmektir.
Bu bölümde Felsefeye Giriþ, Metafizik Tarihi, Sistematik Felsefe ve
Mantýk, Psikolojiye Giriþ, Kiþilik ve Sosyal Psikoloji, Sosyal Teoriler Tarihi, Eði
tim ve Ergenlik Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadýr.
Felsefe Grubu Öðretmenliði okumak isteyenlerin insan ve sosyal bilim
lere meraklý, soyut konularla uðraþmaktan hoþlanan, insaný seven ve
öðretmekten zevk alan kiþiler olmalarý gerekir. Bölüm mezunlarýndan Mil
li Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak iste
yenler devlet memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr
lar.
Ayrýca mezunlar özel okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabilir
ler.
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GAYRÝMENKUL GELÝÞTÝRME VE YÖNETÝMÝ
Gayrimenkul (taþýnmaz) hýzla geliþen bir
meslek olarak görülmektedir. Yeni kariyer
olanaðý sunan bu program, özellikle gayri
menkul ve varlýk deðerleme, gayrimenkul
yatýrýmlarý ve finansmaný, arazi geliþtirme ve
proje yönetimi, gayrimenkul ekonomisi ve
yönetimi gibi alanlara hizmet eden öðrenci
leri yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Programa katılanların yatýrým, iþletme veya finans gibi dar bir alandan
daha iyi verim alabilecekleri, proje satýmý ve konsept geliþtirme ile doð
rudan ilgilenen kiþiler olmasý gerekir. Ayrýca programda kiþilerin bu özellik
leri kazanmalarý amaçlanmaktadýr. Yönetim ve Organizasyon, Þehir ve
Bölge Planlama, Ýþletme, Finans, Yapý Bilgisi ve Maliyet Analizler, Mali
Analiz Teknikleri okutulan bazý derslerdir.
Bölümden mezun olan öðrenciler; bankalar ve finansal kiralama þir
ketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müþavirlikleri, gayrimenkul yatýrým
ortaklýklarý, planlama kuruluþlarý, arazi ve arsa geliþtirme ve yapý kuruluþ
larý, kamu kuruluþlarýnýn inþaat, emlak ve kamulaþtýrma birimleri, harita ve
inþaat vb. gibi alanlarda çalýþabilirler. Ayný zamanda alanlarýnýn fazlalý
ðýndan ve çeþitliliðinden bölüm mezunlarýnýn iþ bulma ve çalýþma konu
sunda zorluk çekmeyecekleri anlaþýlabilir.

GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Gayrimenkul (taşınmaz) hızla gelişen bir meslek olarak görülmektedir.
Yeni kariyer olanağı sunan bu program, özellikle gayrimenkul ve varlık
değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme ve
proje yönetimi, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi gibi alanlara hizmet
eden öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programa katılanlar; yatırım, işletme veya finans gibi dar bir alandan
daha iyi verim alabilecekleri, proje satımı ve konsept geliştirme ile doğ
rudan ilgilenen kişiler olması gerekir. Ayrıca programın amacı da kişilerin
bu özellikleri kazanmaları amaçlanmaktadır.
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Program eşit ağırlık puan türünden öğrenci alır ve öğretim süresi 4 yıl
dır. Yönetim ve Organizasyon, Şehir ve Bölge Planlama, İşletme, Finans,
Yapı Bilgisi ve Maliyet Analizler, Mali Analiz Teknikleri okutulan bazı ders
lerdir.
Çalışma Alanları: Bölümden mezun olan öğrenciler; bankalar ve finansal
kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirlikleri, gayri
menkul yatırım ortaklıkları, planlama kuruluşları, arazi ve arsa geliştirme
ve yapı kuruluşları, kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma
birimleri, harita ve inşaat vb. gibi alanlarda çalışabilirler. Aynı zamanda
alanlarının fazlalığından ve çeşitliliğinden bölüm mezunlarının iş bulma
ve çalışma konusunda zorluk çekmeyecekleri anlaşılabilir.

GÝR ÝÞ ÝMC ÝL ÝK
Giriþimcilik bölümünün amacý, önlerine çýkan fýrsatlarý öncelikle fark
eden, doðru analiz edip pazarlanabilir, kalýcý ekonomik ürün ve hizmet
lere dönüþtürüp istihdam yaratabilen bireyler yetiþtirmektir. Giriþimcilik
bölümünde Strateji, Uluslararasý Ýþletme, Ýþletme, Teknoloji ve Yenilikçilik
Yönetimi, Pazarlama, Hizmet Geliþtirme, Sosyal Giriþimcilik, Kurumsal Giri
þimcilik gibi dersler yer almaktadýr. Mezunlar, kurumsal giriþimcilik faaliyet
lerinde bulunmayý hedefleyen firmalarda, sosyal giriþimcilik faaliyetlerinde
bulunan veya bulunmak isteyen sivil toplum kuruluþlarý veya iþletmelerde,
giriþimcilik faaliyetlerini desteklemeyi veya artýrmayý hedefleyen ve bu
alanda donanýmlý insan kaynaðýna ihtiyaç duyan kurum ve kuruluþlarda
çalýþma imkaný bulabilirler.

GRAFİK / GRAFÝK SANATLAR / GRAFÝK TASARIM
Grafik Tasarým programýnýn amacý; grafik, baský ve resim gibi, grafik
iletiþimi alanýnda çalýþacak yaratýcý insan gücünü yetiþtirmektir. Grafik
Tasarýmý programýnda genel kültür derslerinin yaný sýra, Temel Sanat Eði
timi, Fotoðraf, Yazý, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Çaðdaþ Sanat,
Tasarým Psikolojisi, Sanat Sosyolojisi, Tasarým Teori ve Yöntemleri, Grafik
Tasarým uygulama, Tanýtma Grafiði gibi kuramsal ve uygulamalý dersler
okutulmaktadýr.
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Bu alanda baþarýlý olmak için öðrencilerin duygu ve düþüncelerini çiz
gi ile ifade etme, renk ve þekilleri en ince ayrýntýlarý ile algýlama yeteneði
ne sahip olmalarý gerekmektedir. Grafik programýnda lisans öðrenimini
baþarý ile tamamlayan öðrencilere “Grafik Tasarýmcýsý” unvaný verilir.

Grafik Tasarýmcýsý, amblem, logotaype, ambalaj tasarýmý, afiþ, pan
kart, broþür vb. duyuru ve tanýtým ilanlarýnýn, somut verilerden yararlana
rak, estetik niteliði olan görsel iletiþim araçlarýnýn yapýmýný planlar ve yürü
tür. Grafik Tasarýmcýlarý, baský resim sanatçýsý, reklam þirketlerinde sanat
yönetmeni, matbaa, gazete ve basýmcýlýkta sanat danýþmaný olarak çalý
þabilirler. Grafik tasarýmcýlarýnýn baðýmsýz çalýþma olanaklarý da vardýr.

GÜMRÜK ÝÞLETME
Bu programýn amacý; gümrük, ithalat ve ihracat konusunda yeterli
bilgiye sahip, donanýmlý, sektör ihtiyacýný karþýlamaya yönelik, gümrük
mevzuatýna hakim, teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatýlmýþ
ara kademe insan kaynaðý yetiþtirmektir.
Gümrük Ýþletme bölümünde Finansal Analiz, Ýktisadi Ceza Hukuku,
Ticari Ýþletme Hukuku, Uluslararasý Ticaret, Gümrük Kanunu, Uluslararasý
Taþýma ve Depolama, Uluslararasý Ticaret Lojistiði ve Ulaþým, Ekonomik
Entegrasyon, Gümrük Vergi Tarife Cetveli, Kambiyo Rejimi ve Dýþ Ticaret,
Risk ve Sigorta, Uluslararasý Hukuk ve AB Hukuku gibi dersler okutulmakta
dýr. Mezunlarý, gümrük müþavir yardýmcýsý olarak ve devamýnda gümrük
müþaviri olarak çalýþabilmektedir.
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HAVACILIK YÖNETÝMÝ
Havacýlýk Yönetimi programýnýn amacý; tüm havacýlýk faaliyet alanla
rýnda (havayolu, havaalaný, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet
gösteren havacýlýk iþletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman,
uçuþ operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi iþlevsel alt bölümlerinde
çalýþabilecek nitelikte insan kaynaðý yetiþtirmektir. Ayrýca adý geçen
bölümlerde halen çalýþmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini
artýracak þekilde donatýlmalarýný saðlamak amaçlanmaktadýr.

Hava taþýmacýlýðýnýn önemi, özellikle Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra
anlaþýlmaya baþlamýþtýr. Günümüzde ise hava taþýmacýlýðý, son derece
hýzlý büyüyen sektörlerden biridir. Hava taþýmacýlýðý faaliyetlerinin bekle
nen faydayý saðlayabilmesi havacýlýk sisteminin emniyetli, güvenli, etkin
ve verimli çalýþmasýna baðlýdýr.
Havacýlýk, hýzlý geliþen ekonomik bir faaliyet alaný olmakla birlikte,
yoðun ileri teknoloji kullanýmýný gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensi
biyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence altýna alabilmek için, oldukça
detaylý düzenlemelere sahip bu sektörde çalýþan personelin nitelikli bir
eðitim almasý son derece önemlidir.
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HUKUK
Hukuk programýnýn amacý; toplumda bireylerin birbirleri ve devletle
iliþkilerini düzenleyen yasalarýn uygulanmasý sýrasýnda ortaya çýkacak
anlaþmazlýklarýn çözümü konusunda çalýþacak hukukçularý yetiþtirmek ve
bu alanda araþtýrma yapmaktýr. Hukuk programýnda Hukuk Felsefesi ve
Sosyoloji, Türk Hukuk Tarihi, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, Medeni
Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi meslek ders
leri okutulmaktadýr.

Hukuk Fakültesi’nde baþarýlý olabilmek için öðrencinin lisede aldýðý Fel
sefe ve Türkçe derslerinde baþarýlý olmasý beklenir. Ayrýca Hukuk bölümü
nü seçecek öðrencilerin üstün bir akademik yeteneðe, ikna gücüne,
saðlam bir mantýk ve seziye sahip olmalarý gerekir.
Hukuk Fakültesi’ne girmek isteyenler hukukun, sorumluluðu çok fazla
olan bir meslek alaný olduðunu, sürekli çalýþma, okuma ve araþtýrma
gerektirdiðini öncelikle kabul etmelidir. Sabýr ve anlayýþ da bu alanda
baþarý için gerekli niteliklerdir.
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ÝÇ MÝMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Bu bölümün amacý; yaþadýðýmýz çevreye duyarlýlýðý artýrarak, yaratýcý,
çaðdaþ düþünceyi geliþtirerek, tek mobilya ölçeðinden birçok fonksiyo
nu içeren kapsamlý iç mekân tasarýmý problemlerine çözüm bulabilecek
konularda eðitim ve araþtýrma yapan elemanlar yetiþtirmektir.

Bu programda, sanat ve tasarým ilke ve kuramlarý, insan davranýþlarý,
tarihi çevre ile ilgili dersler okutulmaktadýr. Bu programda okumak iste
yenlerin, sanatsal yeteneðinin ön planda olmasý ve çevreye karþý duyar
lý kiþiler olması gerekmektedir. Bu bölümden mezun olanlar, farklý ölçek
lerdeki üretim kuruluþlarýnda, tasarým bürosu, atölye, fabrika gibi yerlerde
görev alabilmekte ya da kendi büro veya atölyelerini açabilmektedir.

ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER PROGRAMLARI /
ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ PROGRAMLAR
Ekonomi, Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler programlarýný kapsar.
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ÝKTÝSAT
Bu programlarýn amacý; tükenebilir ham madde ve insan gücü kay
naklarýný toplumun ihtiyacýný karþýlamada en kârlý bir biçimde kullanarak,
kaynaklarý artýracak, mal ve hizmetler üreterek bu mal ve hizmetleri en
akýlcý yöntemler bularak bölüþümünü yapacak elemanlar yetiþtirmektir.
Ýktisat ve Ekonomi bölümlerinde Temel Ekonomi derslerinin yanýnda
Yönetim, Hukuk, Ýþletmecilik, Ýstatistik, Uluslararasý Ýliþkiler ve Maliye alan
larýna iliþkin dersler de verilmektedir.
Bu alanlarda öðrenim görmek isteyenlerin akademik yeteneðe sahip
olmalarýnýn dýþýnda, sayýsal düþünme yeteneklerinin de güçlü olmasý ge
rekmektedir. Ayrýca alanda baþarýlý olmak için araþtýrma yapmayý, öðre
tim ve idari alanlarda çalýþmayý da sevmek gerekir. Son yýllarda politika
geliþtirilmesinde ve üretilmesinde ekonomik olay ve kavramlar artan bir
oranda önem kazanmýþtýr.

Özellikle Türkiye ekonomisinde yaþanan geliþmelerle birlikte gerek
özel gerek kamu sektöründe iktisadi/ekonomik araþtýrmaya verilen öne
min artmasýna paralel olarak Ýktisat ve Ekonomi bölümü mezunlarý en
çok aranan elemanlar arasýnda yer almaktadýr.

122

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝ
Bu programýn amacý, iþletmede çalýþacak insan gücünün sayýsýný ve
niteliðini belirleyen, çalýþanlarýn motivasyon ve verimliliklerinin artýrýlmasý
için gerekli önlemleri tasarlayan, iþletmenin personel politikasýnýn geliþtiril
mesi için araþtýrma yapan uzmanlar yetiþtirmektir.
Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel ye
teneðe, düþüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip, sosyal bilimle
re, özellikle ekonomiye ve psikolojiye ilgi duyan, insanlarla iyi iletiþim kura
bilen, ikna gücü yüksek kimseler olmalarý gerekmektedir.

Bu programda, Stratejik Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Örgütlerde Perso
nel Tedariki, Ýþgören Üreticileri Yönetimi, Finansal Yönetim, Örgütsel Dav
ranýþ, Ýþ Hukuku, Yönetim Muhasebesi, Ýletiþim Becerileri, Sosyoloji, Psikolo
ji gibi dersler okutulmaktadýr.
Mesleðin çalýþma alanlarý, çeþitli özel kurumlar ve kamu kuruluþlarýdýr.
Özellikle þirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticile
ri seçen, firmalarýn politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yöne
tim, danýþmanlýk ve insan kaynaklarý þirketleridir. Bu þirketler insan kaynak
larý uzmaný istihdam etmektedirler. Günümüzde Ýnsan Kaynaklarý Uzman
lýðý kavramý büyük firmalarda tanýnmakta ve yerleþmektedir. Bu alanda
yetiþmiþ eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadýr. Ýþyerleri genel
likle yabancý dil ve bilgisayar bilen elemanlarý tercih etmektedirler.
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İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS
Türkiye’de oldukça yeni bir bölümüdür. Amaç olarak yaygın iktisat
teorisi ve iktisadın güncel meselelerine hakim olarak,var olan iktisat bilim
lerine alternatif bakış açısı kazandırmak, özellikle İslam dünyasına yeni
öneriler ve çözümler bulmaktır. Aynı zamanda bu alanda hem teorik
hem pratik olarak sunumlarda bulunup, İslam Ekonomisinin tarihine,
modern zamanlarda ve günümüze kadarki sürecine hakim olmalarını
sağlamaktır.
Eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan programın öğrenim süresi 4 yıl
dır. İslam İktisat Düşüncesi, İslam Ekonomisinin Temelleri, İslam İktisat
Tarihi, İslami Finans ve Bankacılık bazı önemli dersleridir.
Çalışma Alanları: Bölümün genel amacı Katılım Bankacılığın kalifiye ele
man ihtiyacını karşılamak olduğundan bu bölümden mezun olan öğren
ciler Katılım bankalarında, akademik alanın ilgili sahalarında iş bulabilir
ler. Mezunlar iktisat üzerine teorik ve pratik bilgilere sahip olduğundan
bakanlıklar, devlet ve özel sektöre ait bankalar, yerli ve uluslararası şirket
lerde de çalışabilirler.

ÝSLAM İKTİSADİ VE FİNANS
Türkiye’de oldukça yeni bir bölümd
 ür. Amaç olarak yaygýn iktisat te
orisi ve iktisadýn güncel meselelerine hakim olarak, var olan iktisat bilim
lerine alternatif bakýþ açýsý kazandýrmak, özellikle Ýslam dünyasýna yeni
öneriler ve çözümler bulmaktýr. Ayný zamanda bu alanda hem teorik
hem pratik olarak sunumlarda bulunup, Ýslam Ekonomisinin tarihine,
modern zamanlarda ve günümüze kadarki sürecine hakim olmalarýný
saðlamaktýr.
Bölümde; Ýslam Ýktisat Düþüncesi, Ýslam Ekonomisinin Temelleri, Ýslam
Ýktisat Tarihi, Ýslami Finans ve Bankacýlýk bazý önemli dersleridir. Bölümün
genel amacý Katýlým bankacýlýðýn kalifiye eleman ihtiyacýný karþýlamak
olduðundan bu bölümden mezun olan öðrenciler Katýlým bankalarýnda,
akademik alanýn ilgili sahalarýnda iþ bulabilirler.
Mezunlar iktisat üzerine teorik ve pratik bilgilere sahip olduðundan
bakanlýklar, devlet ve özel sektöre ait bankalar, yerli ve uluslararasý þirket
lerde de çalýþabilirler.
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ÝÞLETME

Ýþletme programýnýn amacý; kamu ya da özel sektör kuruluþlarýnda, üreti
min daha verimli bir biçimde yapýlabilmesi için planlama, yönetme ve
denetleme konularýnda eðitim almýþ yöneticiler yetiþtirmektir.
Ürün kalitesinin ve üretimin artýrýlmasý, ürünlerin satýþ planýnýn yapýlma
sý, kuruma parasal kaynak saðlamak, en uygun kiþileri iþe almak iþletme
cinin görevleri arasýndadýr. Bu programda Yönetim ve Organizasyon,
Sayýsal Yöntemler, Muhasebe-Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Anabilim Dallarý’nda eðitim verilmektedir.
Bu bölümde, Matematik, Ýktisada Giriþ, Ýþletme Yönetimine Giriþ, Huku
ka Giriþ, Ýþletme Ekonomisi, Davranýþ Bilimleri, Temel Bilgisayar Bilimleri,
Matematiksel Ýstatistik, Mikro-Makro Ýktisat, Yönetim ve Organizasyon,
Pazarlama Ýlkeleri, Örgütsel Davranýþ, Araþtýrma Yöntemleri, Yöneylem
Araþtýrmasý, Algoritma ve Yazýlým Dilleri, Pazarlama Yönetimi, Üretim
Yönetimi, Muhasebe Denetimi, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Ýþ Hukuku gibi
dersler okutulmaktadýr. Bu programda okumak isteyenlerin, genel aka
demik yeteneðe ve sayýsal düþünme yeteneðine sahip olmalarý, mate
matik, sosyoloji ve psikolojiye ilgili, görev gereði insanlarla iletiþim halinde
olunmasý nedeniyle sabýrlý, anlayýþlý, sözel ifade gücüne sahip, insanlarla
iletiþimden hoþlanan kimseler olmalarý gerekir.
Mezunlar kamu ve özel sektörde iþ bulabilirler.
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KAMU YÖNETÝMÝ
Kamu Yönetimi programýnýn amacý; devlet teþkilatýnýn çeþitli kademe
lerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden geliþmesinden sorumlu ele
manlarý yetiþtirmek ve bu konuda araþtýrma yapmaktýr.
Bölümde, Siyasal ve Toplumsal Kavramlar, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset
Psikolojisi, Bürokrasi ve Örgüt Kuramlarý, Türkiye Siyasal ve Ýktisadi Tarihi,
Hukuk gibi dersler okutulmaktadýr. Kamu Yönetimi bölümünü tercih ede
ceklerin düþüncelerini yazýlý ve sözlü olarak ifade edebilmeleri, ayrýca
sosyoloji, psikoloji, tarih konularýna meraklý olmalarý gerekmektedir.
Kamu Yönetimini bitirenler Türkiye bürokrasisinin birçok kademesinde
çalýþabilecekleri gibi özel sektörde orta ve üst kademe yöneticilik, kamu
da ve özel kesimde bankacýlýk yapabilirler.
		

KLASÝK ARKEOLOJÝ

Ege uygarlýðýnda Minos ve Myken kültürlerinin tanýtýlmasý ile baþla
makta ve Roma Çaðý sonuna kadar sürdürülmektedir. Anadolu’daki
arkeolojik kalýntýlara aðýrlýk verilerek, eski çaðýn mimarlýk, heykeltraþlýk,
keramik, sikke ve diðer küçük buluntularý ele alýnmaktadýr.
Eski Yunanca ve Nümizmatik zorunlu dersler arasýnda yer almakta
olup ileride yüksek lisans ve doktora yapacaklar için bu dersler önem
taþýr. Yaz aylarýnda kazý ve bilimsel araþtýrmalar sürdürülür.
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KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
KKuyumculuk sektörü ve mücevher tasarımı ülkemizde kültür ekono
misini döndüren önemli ve en eski çarklar arasında yer almaktadır.
Sektör, ekonomik gelişmeye olan katkısının yanı sıra, yaratıcılığın gelişme
sine öncülük etmekte ve köklü bir üretim-tasarım kültürünün devamlılığı
nı sağlamak bakımından önemli roller üstlenmektedir. Bu sektör son yıllar
da en hızlı gelişen sektörlerden biridir.

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı alanında, sektörün ihtiyaç duydu
ğu; bilimsel, teknik, tasarım ve uygulama yönlerinden iyi yetişmiş, nitelikli
insan gücünün karşılanabilmesi için üniversitelere büyük görev düşmek
tedir. Ülkemizde kuyumculuk ve mücevher tasarımı sektörünün ihtiyacı
olan nitelikli işgücü, sadece üniversitelerin ön lisans programlarından
mezun olan ara elamanlar tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu
sebeple; kuyumculuk ve mücevher tasarımı alanında gelişen teknolojiye
paralel olarak, bu alandaki yenilikleri takip edebilecek lisans ve lisansüs
tü düzeyinde eğitim almış bireylerin yetiştirilmesi önemli görülmektedir.
Bu programda; Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Temel Tasarım, Desen,
Sanat Kavramlarına Giriş, Kuyumculuk Temel Teknikleri, Tasarım Tarihi,
Teknik Çizim, Mücevher ve Aksesuar Uygulamaları, Model Tasarımı, Türk
Sanatı, Kuyumculuk Malzeme Bilgisi, Mesleki Matematik, Bilgisayar
Destekli Tasarım, Çağdaş Sanat, Sanatlar Arası Etkileşim gibi dersler oku
tulmaktadır.
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Çalışma Alanları: Bölüm mezunlarının bir stüdyo kuyumcusu olarak kendi
atölyelerini açma ya da kuyumculuk sektöründe, üretimin farklı alanların
da ve düzeylerde sorumluluk üstlenebilme fırsatları bulunmaktadır. Kendi
alanlarında ya da sanat ve tasarımla ilgili disiplinlerde akademik çalış
malarını tamamlayan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında akade
misyen olarak çalışabilmekte, ayrıca eğitim formasyonu alarak öğret
men olabilmektedirler.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
Ülkemiz çeþitli tarihsel süreçlere ait çok sayýda taþýnýr ve taþýnmaz kül
tür varlýðýna sahiptir. Söz konusu kültür mirasýnýn önemli bir kýsmý Arkeoloji
biliminin faaliyetleri sonucu gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Arkeoloji ve Sanat
Tarihi açýsýndan incelemeleri tamamlanan kültür varlýklarýndan taþýnýr
olanlar oluþturulan müzelerde, taþýnmazlar ise bulunduklarý ören yerlerin
de meraklýlarý için teþhire sunulmuþtur. Ancak gün geçtikçe, söz konusu
tarihi eser ve anýtlar sergilendikleri ortamlarda bozulmalara maruz kal
maktadýrlar.

Yüz yýllar ve hatta bin yýllarca toprak altýndaki stabil koþullara uyum
saðlayarak, günümüze koruna gelen bu deðerlerimiz, ortaya çýkarýldýkla
rý andan itibaren yeni koþullarýna uyum saðlayamamakta ve bu noktada
bir yok oluþ süreci baþlamaktadýr.
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Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi alanlardan yetiþen uzmanlarýn tek baþlarý
na çaresiz kaldýklarý bu olumsuz durum karþýsýnda, en doðru bilimsel
müdahalenin yapýlmasýný saðlayacak uzmanlar yetiþtirerek; kültür varlýk
larýnýn mevcut bozulma durumlarýnýn deðerlendirilmesi, eser analizlerinin
yapýlmasý, en ideal saklama ve koruma koþullarýnýn belirlenmesi, özgün
eser yapýsýna ve evrensel etiklere uygun koruma ve onarým malzemeleri
nin tespiti ve geliþtirilmesi, uygulanabilir koruma projelerinin hazýrlanmasý
gibi konular Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým programýnýn ana kapsa
mýný oluþturmaktadýr.

KÜRESEL SÝYASET VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Globalleþme, özellikle soðuk savaþýn bitimini takip eden dönemde
tüm dünyada baskýn bir süreç olarak etkisini göstermektedir. Günümüzde
çok karmaþýk bir sosyal iliþkiler aðýný da ortaya çýkaran bu sürecin ulusal ve
uluslararasý boyutlarýnýn, konunun disiplinlerarasý niteliðinde ön plana
çýkararak lisans düzeyinde programlanarak, öðrencilere aktarýlmasý gere
ði açýktýr. ABD’de bulunduklarý süre içinde öðrenciler küresel politikada
belirleyici bir aktör olan bu ülkenin siyasi sistemini ve karar mekanizmala
rýný yakýndan tanýyacak, Amerikan dýþ politikasýnýn oluþum sürecini anla
ma ve deðerlendirme yeteneklerini kazanacaktýr.
Bu bölümde okutulan dersler içerik
leri itibariyle Uluslararasý Ýliþkiler ve Siya
set Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerin
de halen verilen derslerden farklý olma
yan derslerdir ve mevcut programlar
daki sýralama ve yerlerinden ayný veya
farklý konumlarda verilebilir. (Dünya
Tarihi, Politikaya Giriþ, Küresel Politikayý
Anlama, Toplum ve Kültür, Enformas
yon Teknolojisi, Ekonomi ve dünya tari
hine, politikasýna iliþkin dersler). Küresel
ve Uluslararasý Ýliþkiler programýna gir
mek isteyenlerin düþüncelerini sözlü ve
yazýlý olarak etkin bir biçimde aktarabi
len, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi
alanlara ilgi duyan, insan iliþkilerinde
baþarýlý kiþiler olmasý beklenir.
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LOJÝSTÝK YÖNETÝMÝ
Bu eðitimin amacý; fonksiyonlarýn, bileþenlerin ve yöntemlerin açýkla
narak tüm lojistik faaliyetlerin daha etkin ve verimli yapýlmasýnýn saðlan
masý ve Türkiye Lojistik sektörünün kalifiye elaman ihtiyacýnýn karþýlanma
sýdýr. Bölümde Ekonomiye Giriþ, Muhasebe, Bilgisayar, Ýhracat ve Ýthalat,
Ticaret Hukuku, Ýstatistik, Proje Planma ve Yönetimi gibi dersler okutul
maktadýr. Mezunlar, tüm kamu ve özel kuruluþlarýn ulusal ve uluslararasý
sektörlerin çeþitli kademelerinde görev alabilmektedir.

MALÝYE

Maliye programýnda amaç; gerek kamuda gerekse özel sektörde
mali konularla ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri ürete
cek elemanlarý yetiþtirmektir. Bu programda, Maliye, Vergi, Muhasebe,
Ekonomi, Ýstatistik, Matematik, Hukuk, Vergi Sistemi, Bütçe, Mali Yargý gibi
dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümde öðrenim görmek isteyenler, akademik yetenek, sayýsal
düþünme yeteneði, düzenlilik, sabýr, dikkat, ayrýntýlarla uðraþmaktan hoþ
lanma, doðru karar verebilme, kararýn uygulanýrlýðýný izleme gibi özellikle
re sahip olmalarý gerekmektedir. Maliye bölümü mezunlarý kamuda,
bankalarda ve özel sektörde iþ bulabilirler. Ýsteyenler büro açarak ba
ðýmsýz çalýþabilir.
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MODA TASARIMI
Moda Tasarýmý, hazýr giyim ve moda sektörüne çaðdaþ, yaratýcý ve
özgün tasarýmlar üretebilen öncü fikir sahibi bireyler yetiþtirmeyi hedefle
mektedir. Bu bölümü okuyacak bireyler kültürel, sanatsal ve teknik açý
dan kendini yetiþtirmeyi hedefleyen bireyler olmalýdýrlar.

Mezunlar, hazýr giyim ve aksesuar iþletmelerinin yaný sýra kendi açtýk
larý iþyerlerinde çalýþabilmektedirler. Tekstil Tasarým programýnýn amacý
tekstil sektörüne “Tekstil Tasarým ve Üretimcisi” (dokuma, örme, baský ve
geleneksel yüzey tasarýmcýsý ve üretimcisi) yetiþtirmek. Bu eðitim hedefi
ne ulaþýrken tarihi dokuyu korumak, dünyadaki geliþmelere uyum saðla
mak ve ilgili sektör geliþmelerine uyum saðlayarak iþbirlikçi çalýþma pren
siplerini benimsemek önem kazanmaktadır.
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Temel Bilgi Teknolojisi Kullanýmý, Türk Süsleme Motifleri, Lif Teknolojisi,
Tekstil Tarihi, Ýplik Teknolojisi, Teknik Çizim, Genel Ýþletme, Tekstil Kimyasý,
Dokusuz Yüzey Uygulamalarý, Tekstil Makineleri Ýkonografi ve Semboller,
Geleneksel Baský Teknikleri, Örme Uygulamalarý, Dokuma Teknolojisi, Üre
tim Maliyet Hesaplama, Pazarlama, Ýç Mekân, Dekorasyon Tekstilleri
Tasarýmý, Giriþimcilik, Üretim Organizasyon ve Planlama programda oku
tulan dersler arasýndadýr.
Mezunlar, tekstil iþletmelerinin dokuma, örme, baský ve desen tasarým
departmanlarýnda, müþteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde, gele
neksel dokuma, örme, baský ve desen alanlarýnda kamu ve özel kurum
ve kuruluþlarda tasarýmcý olarak çalýþabilir, tezsiz yüksek lisans yaparak
ilgili Mesleki Teknik Orta Öðretim Kurumlarýnda tekstil tasarýmý, örme,
dokuma, baský vb. bölümlerde öðretmen olarak görev alabilirler.

MUHASEBE VE DENETÝM

Muhasebe ve Denetim uzmanlarý finansal kayýtlarý düzenler ve denet
lerler. Finansal kayýtlarýn yasalara uygunluðunu gözetirler. Finansal faali
yetleri deðerlendirerek kuruluþun etkin faaliyet göstermesini saðlarlar.
Muhasebe ve Denetim mezunlarý çalýþtýklarý kurumlara baðlý olarak uz
manlýklarýný belirli alanlarda derinleþtirilebilirler: risk yönetimi veya kullaný
lan bilgilerin güvenilirliðini saðlama gibi. Mezunlar yerli ve yabancý þirket
lerin mali iþler, finansal raporlama, iç denetim, iç kontrol ve hazine de
partmanlarý, mali müþavirlik þirketleri, denetim þirketleri, deðerleme þirket
leri, bankalar, aracý kurumlar, danýþmanlýk þirketlerinde çalýþabildikleri gibi
kamu sektöründe de iþ bulabilirler.
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MUHASEBE VE FÝNANS YÖNETÝMÝ
Günümüzde iþletmelerin ve kurumlarýn baþarýsý ve kârlýlýðýnýn artmasý
etkin bir finans yönetimi ile olanaklýdýr. Ýþletmelerde meydana gelen
finansal olaylarýn ilgililere güvenilir ve doðru bilgiler ile aktarýlmasý ve
kamuyu aydýnlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç,
muhasebeye verilen önemi artýrmaktadýr.

Bu gereksinmeden dolayý Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü,
kamu kurumlarý ve özel sektör iþletmelerinde görev yapacak muhasebe
ve finans konularýnda yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama
deneyimi kazandýrýlmýþ uzman kiþileri yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde, Matematik, Ýþletme, Mu
hasebe Ýlkeleri, Ekonomi, Bilgisayar, Ýstatistik, Finansal Muhasebe, Maliyet
Muhasebesi, Finansal Tablo Analizi, Muhasebe Denetimi, Ýhtisas Muhase
beleri, Vergi Hukuku, Yönetim Muhasebesi, Denetim, Para ve Finansal
Kurumlar, Ýþletme Finansý, Uluslararasý Finans, Portföy Yönetimi gibi dersler
okutulmaktadýr.
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde okumak isteyenlerin sayý
sal düþünme yeteneðinin yaný sýra, ekonomiye ilgi duymasý gerekir. Me
zunlar, kamu kurumlarýnda ve özel sektör iþletmelerinin mali ve finans
bölümlerinde çalýþabilmektedir. Ayrýca baðýmsýz olarak serbest muhase
beci ve mali müþavirlik unvaný da alabilirler.
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MÜZECÝLÝK
Bölümün amacý; Türkiye’de gereksinim duyulan her tür müze ve özel
müzeler, sanat galerisi, eski eser koleksiyonu sergisi, sanat nesneleri ve
eski eserlerle ilgili müzayede kurumlarý için gerekli olan donanýmda ve
bilgide elemanlar yetiþtirmektir. Konu edilen baþlýklardaki kurumlarýn sayý
sý yýldan yýla giderek artmaktadýr. Bunlarýn yönetimleri ve sergileme,
depolama, kaydetme, tasnif etme, tanýmlama, koruma ve yasal yüküm
lülükleri teþhis etme gibi konularda yetiþmiþ eleman gereksinimleri vardýr.
Söz konusu alan, arkeolojik kazý ve benzeri araþtýrma konularýnýn dýþýnda;
özetle derleme, koruma, tasnif etme, sergileme ve kültür iliþkilerini düzen
leme baþlýðý ile tanýmlanabilecek özel bir alandýr.
Müzecilik bölümünden mezun olacak öðrenciler akademik çalýþma
lar dýþýnda müze kurma, müzelerde bölümler oluþturma, tasarým, sergile
me ve müzecilik eðitim seminerleri etkinlikleri yürütebilecek bilgi ve bece
riye sahip olacaklardýr. Devlet müzeleri dýþýnda özel müzeler ile son yýllar
da giderek yaygýnlaþan sanal müzecilik uygulamalarý da mezun öðren
cilere yeni çalýþma alanlarý yaratarak ülke müzeciliðine katkýda buluna
caktýr. Türkiye’de müzecilik alanýnda var olan açýk günümüze kadar
yalnýzca Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunlarý ile kapatýlmaya çalýþýlýrken
“Müzecilik” bölümünün açýlmasý ile gerçek kimliðine kavuþacaktýr.
Mezunlar gelecekte yeni kurulacak müzelerin projelendirmesinde ve
oluþumunda farklýlýk yaratacaktýr.

ORGANÝK TARIM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Organik Tarým Ýþletmeciliði bölümü; organik tarým alanýnda bilimsel
yöntemlerle çalýþabilecek, topluma saðlýklý gýdalar temini ve bunlarý
tüketme olanaðý saðlayabilecek, bio-güvenlik ve bio-çeþitlilik önemini
kavramýþ, dünyada organik tarým konusundaki yeni yaklaþýmlara uyum
saðlayabilecek, pazarlama, üretim ve iþletme konularýnda bilgi sahibi
olan giriþimci-tarýmcýlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
Bu programý bitirenler tarým iþletmelerinde, devlete ait laboratuvar,
iþletme, arazi gibi alanlarda uzman olarak görev yaparlar. Özel giriþimci
lerin seralarý, iþletmeleri, arazi ve bað, bahçelerinde uzman olarak, bele
diyelere ait kuruluþlarda iþ imkâný bulabilirler. Ayrýca kendileri de bu iþleri
baðlý olmaksýzýn bilgi ve becerileriyle yapabilirler.
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OTEL YÖNETÝCÝLÝÐÝ
Otel Yöneticiliði programý, konaklama ve yiyecek - içecek sektörlerin
de ulusal ve uluslararasý alanda üst düzey yöneticilik rolü üstlenebilecek
ve kendi giriþimlerini oluþturabilecek etkin liderler yetiþtirmeyi hedefle
mektedir.

Bu programda öðrenciler, odalar yönetimi, yiyecek ve içecek hiz
metleri gibi uygulama alanlarý hakkýnda sadece teorik bilgiler edinmekle
kalmayýp, interaktif simülasyon metodlarý ile iþ hayatýna hazýrlanacaklar
dýr. Uygulama alanlarý farklý iç mimari yaklaþýmlarý sergileyen otel odala
rýný, ön büro ve rezervasyon alanýný, yiyecek üretimi laboratuvarlarýný,
uygulama restoraný ve uygulama mutfaklarýný içermektedir.
Bunun yaný sýra tesis ziyaretleri, lider firmalardan misafir konuþmacýlar
ve uluslararasý vaka çalýþmalarý ile sektörel bilgilerini derinleþtireceklerdir.
Bölümde; Turizm Endüstrisi, Yiyecek ve Ýçecek Yönetimi, Otel Ýþletmeciliði,
Yiyecek Üretimi ve Satýn Alma, Beslenme, Hijyen ve Korunma, Otel Yöne
timi Muhasebesi, Finans, Otelcilikte Liderlik, Otelcilik Hizmet Tasarýmý gibi
dersler okutulmaktadýr.
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PAZARLAMA

Pazarlama programýnýn amacý, ürünlerin sýnýflandýrýlmasý, standartlaþ
týrýlmasý, pazarlanmasý, satýþý ve satýn alýnmasý, nakliyesi depolanmasý gibi
konularda ihtiyaç duyulan satýþ elemanlarýný yetiþtirmektir. Mezunlar,
bütün kuruluþlarda, pazarlama programcýsý, pazarlama araþtýrmacýsý ola
rak çalýþabilirler. Pazarlama programýnda Matematik, Ýstatistik, Maliye,
Ýktisat, Hukuk, Bilgisayar gibi temel dersler yanýnda Reklamcýlýk, Kalite
Kontrolü ve Standardizasyon gibi meslek dersleri okutulur. Bu programa
girmek isteyenlerin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhase
be, maliye ve vergi konularýna ilgi duymasý ve bu konularda baþarýlý
olmasý beklenir.
Ayrýca iþ ve ticaret hayatýnda baþarýlý olabilmek için insanlarla iþbirliði
yapmayý, halkla iliþki kurmayý iyi bilmek gerekir. Mezunlar, satýþ elemaný,
pazarlama programcýsý, pazarlama araþtýrmacýsý olarak çalýþabilirler.
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PROTOHÝSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJÝSÝ
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünde daha çok Anadolu,
Mezopotamya ve Ýran bölgelerinin tarih öncesi dönemlerine iliþkin dersler
verilmektedir. Söz konusu dersler, insana ait ilk kültürel malzemenin orta
ya çýktýðý Paleolitik Dönem itibariyle baþlamakta, Neolitik, Kalkolitik, Tunç
ve Demir Çaðlarý da kapsamýna almaktadýr.

Programda Klasik Arkeoloji, Paleotik Yerleþim Biçimleri, Mezopotamya
ve Önasya Arkeolojisi, Arkaik Devir Mimarlýðý, Kazý Teknikleri Resim-FreskMozaik gibi dersler verilir. Mezunlar ilgili kamu kurumlarýnda ve özel sek
törde iþ bulabilirler.
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PSÝKOLOJÝ

Psikoloji bölümünde, insan davranýþlarýnýn gözlem ve deney yöntem
lerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya
çýkarýlmasý konularýnda eðitim ve araþtýrma yapýlýr.
Bu bölümde, Ýstatistik, Sosyal Psikoloji, Psikolojiye Giriþ, Öðrenme Psiko
lojisi, Eðitim Psikolojisi, Çocuk Psikolojisi, Yetiþkin Psikolojisi, Deneysel Psiko
loji, Çaðdaþ Psikoloji Akýmlarý, Geliþim Psikolojisi, Psikolojik Testler, Algý ve
Bilinç, Zekâ, Kiþilik, Anormal Davranýþlar, Hayvan Psikolojisi gibi dersler
okutulmaktadýr.
Psikolog olmak isteyen kiþiler, iletiþim becerisi olan, akademik yetene
ðe sahip, bilimsel meraký olan, sosyal bilimlerle ilgili araþtýrma yapmaktan
hoþlanan sabýrlý kiþiler olmalýdýr. Bu bölümden mezun olanlar Saðlýk
Bakanlýðýna veya üniversitelere baðlý hastanelerde, ruh saðlýðý merkezle
rinde, kreþ ve çocuk bakýmevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ýslah evlerin
de, Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinde, okullarda, özel kuruluþlarýn insan
kaynaklarý bölümlerinde çalýþabilirler.

138

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
REHBERLÝK VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programýnýn amacý; bireylere en
üst düzeyde geliþme ortamý saðlama, kendilerini geliþtirebilecekleri eði
tim programlarýna ve mesleklere yönelmelerine yardýmcý olma konusun
da çalýþacak elemanlarý yetiþtirmek ve bu alanda eðitim yapmaktýr.
Bu programda Psikolojiye Giriþ, Eðitim Bilimine Giriþ, Eðitim Sosyolojisi,
Öðrenme Psikolojisi, Çocukluk-Gençlik-Yetiþkinlik Psikolojisi, Mesleki Reh
berlik gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptýrýlmaktadýr.
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programýna girmek isteyenlerin
sosyal bilimlere özellikle psikolojiye ilgili, sabýrlý, dinlemesini bilen, baþkala
rýný olduklarý gibi kabul eden kimseler olmalarý gerekir.

Bu bölümü bitirenlerden Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi temel eði
tim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet memurluðu sýnavýna girip
yeterli puaný almak zorundadýr.
Ayrýca mezunlar özel okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabi
lecekleri gibi insan kaynaklarý þirketlerinde çalýþabilirler.
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REKREASYON
Rekreasyon; günümüz insanýnýn önemli bir saðlýk riski sayýlan “hareket
sizliðin” spor ve açýk alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaþtaki insanýn
bedensel, zihinsel ve sosyal geliþimine katkýsý; aile, bölge ve ülke ekono
misine katkýsý, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanýtýmý ve ulusal gelir
saðlama katkýsý bakýmýndan önemli bir yere sahiptir.

Rekreasyon bölümü eðitim programýnýn genel amacý; hareketliliðe
uyum saðlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletiþim becerileri güçlü, çað
daþ, teknolojik geliþmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon lider
leri” yetiþtirmektir.
Bu programda okutulan dersler Temel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý,
Bireysel Sporlar, Anatomi, Eðitsel Oyunlar Teori ve Pratiði, Güzel Konuþma
ve Diksiyon, Ritim Eðitimi, Voleybol, Atletizim, Yüzme, Basketbol, Hentbol,
Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Beslenme, Binicilik, Ýzcilik, Kampçýlýk,
Sosyal Psikoloji, Çatýþma ve Stres Yönetimi, Animasyon, Temel Fotoðrafçý
lýk, Eðlence Pazarlamasý, Giriþimcilik, Spor Turizmi.
Bu programý bitirenler uluslararasý otel iþletmeleri, tatil köyleri resmi ve
özel eðitim kurumlarý, yüksek öðretim kurumlarý, spor, sanat ve kültürel
faaliyetlerde bulunan özel kuruluþlar, spor merkezleri ve kulüpler, yerel
yönetimler, endüstriyel kuruluþlar, turizmle ilgili kurum ve kuruluþlar-turist
bürolarý, yaz kamplarý, milli parklar ve eðlence parklarýnda çalýþabilirler.
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SAÐLIK YÖNETÝMÝ
Saðlýk Yönetimi bölümünün amacý,
saðlýk sisteminin amaçlarýnýn gerçekleþtiril
mesine yönelik olarak planlama, örgütle
me, yürütme, koordinasyon ve denetim
fonksiyonlarýna iliþkin kavram, ilke, kuram,
model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir
þekilde uygulanmasý bilgi ve becerisine
sahip, uluslararasý nitelikte saðlýk yöneticile
rini yetiþtirmek ve saðlýk kurumlarý yönetimi
alanýnda yürütülecek araþtýrmalarla, bilim
sel bilgi birikimine katkýda bulunmaktýr.
Bölümde, Saðlýk Esaslarý Politikalarý, Týbbi Terminoloji, Hastalýklar Bilgisi,
Ekonomi, Muhasebe, Ýþletme, Matematik gibi dersler okutulmaktadýr.
Bölüm mezunlarý, kamu ve özel sektöre ait saðlýk kurumlarýnda çalýþabilir
ler.

SANAT VE SOSYAL BÝLÝMLER PROGRAMLARI
Bu bölüm görsel sanatlar ve görsel iletiþimden kültürel, toplumsal ve
siyasal çalýþmalara uzanan diploma programlarýný kapsar.
Sanat ve Sosyal Bilimler programýnda okuyacak olanlar ayný zaman
da ekonomi toplumsal ve siyasal bilimler, kültürel etütler, görsel sanatlar
ve iletiþim tasarýmý gibi alanlarda da kendilerini geliþtirebileceklerdir.
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SERMAYE PÝYASASI
Sermaye Piyasasý programýn
da amaç hýzla geliþen sermaye
piyasasý sektörüne “yatýrým danýþ
maný” ve “üst düzey yönetici”
yetiþtirmektir.
Bu bölümde Hukuk, Ýktisat,
Matematik, Sosyoloji ve Ekonomi
alanlarý ile ilgili derslerin dýþýnda
Uluslararasý Finans, Finansal Yö
netim, Finansal Hizmetler Pazar
lamasý, Uluslararasý Borsalar,
Avrupa Birliði Sermaye Piyasasý
Hukuku gibi dersler okutulmakta
ve öðrencilere bir proje çalýþmasý
verilmektedir.
Sermaye Piyasasý okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlerle
ilgili, analiz yeteneðine sahip, isabetli tahminler yapabilen, soðukkanlý,
giriþimci, ikna gücü olan, araþtýrýcý ve yeniliklere açýk kiþiler olmasý gerekir.
Yabancý dil bilmek meslekte baþarýyý artýrýcý faktördür. Bu bölümden
mezun olanlar bankalarda, yatýrým þirketlerinde, portföy yöneticisi olarak
iþ bulabilirler.

SEYAHAT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Bu programýn amacý; seyahat iþletmeciliði alanýnda seyahat acente
lerinde, turizm þirketlerinde çalýþacak nitelikli personel yetiþtirmektir. Çað
daþ iþletme anlayýþýna göre müþterilerin her türlü gereksinimini karþýlaya
bilmek, çok yönlü hizmet verebilmek, turizm sektörünü daha da geliþtire
bilmek, gelirlerini artýrabilmek amacýna yönelik olarak eðitim verilir.
Bu programda, Muhasebe, Genel Ekonomi, Turizm Ekonomisi, Pazar
lama, Halkla Ýliþkiler, Rehberlik, Ýþletme Finansmaný, Ýnsan Kaynaklarý
Yönetimi gibi dersler okutulur.
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Bu programda okumak isteyenlerin insanlarla saðlýklý ve etkili bir ileti
þim kurabilme yeteneðine sahip, giriþken, problem çözme yeteneði geliþ
miþ, geliþime ve deðiþime açýk, iyi yabancý dil biliyor olmasý gerekir.
Seyahat Ýþletmeciliði bölümünü bitirenler, seyahat acentelerinde,
turizm iþletmelerinde çalýþabilirler.

SEYAHAT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ VE TURÝZM REHBERLÝÐÝ
Bu program, ülkemizde önemli bir endüstri haline gelen turizm sektö
rünün hem seyahat acentacýlýðý, hem de Turizm Rehberliði bölümlerinin
birleþtirilip deðiþen turizm konjonktürüne uyum saðlayan uzman personel
yetiþtirmeyi amaçlar.
Bölümde; Ýþletme, Seyahat Ýþletmeleri, Tur Yönetimi, Tur Operatörlüðü,
Bizans Sanatý, Arkeoloji ve Anadolu Uygarlýklarý, Yönetim ve Organizas
yon, Turist Rehberliði vb. dersler okutulmaktadýr. Staj zorunludur.
Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði programýna devam etmek
isteyenlerin seyahat etmekten hoþlanan, insanlarla ve özellikle yerli
yabancý turistlerle etkileþim ve iletiþimden çekinmeyen, sosyal yönleri
geliþmiþ iyi derecede yabancý dil bilen kimseler olmalarý gerekmektedir.
Turizm, ülkemizde geliþmekte olan ve yatýrým yapýlan bir sektör olduðu
için, bu konuda önemli sayýda nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadýr.
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SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ilkokul öðretmeni yetiþtirmektir. Programýn
amaçlarýndan birisi, öðrencilere temel biliþsel becerileri kazandýrmak,
diðeri de öðrencilerin toplumda etkin biçimde iþlevde bulunabilmeleri
için gereken becerileri ve tutumlarý geliþtirmektir. Bu amaçlar doðrultu
sunda eðitim-öðretim programýný baþlatacak eðitimcilerin yetiþtirilmesine
yönelik bir bölümdür.
Sýnýf Öðretmenliði programýnda Temel Matematik, Canlýlar Bilimi, Türk
Tarihi ve Kültürü, Coðrafyaya Giriþ, Türkçe, Öðretmenlik Mesleðine Giriþ,
Genel Kimya, Uygarlýk Tarihi, Türkiye Coðrafyasý ve Jeopolitipi, Genel
Fizik, Türk Dili, Ülkeler Coðrafyasý, Müzik, Beden Eðitimi, Bilgisayar, Geliþme
ve Öðrenme, Çocuk Edebiyatý, Laboratuvar, Öðretimde Planlama ve
Deðerlendirme, Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi Öðretimi, Ýlk Okuma ve Yazma
Öðretimi, Matematik Öðretimi vb. dersler okutulmaktadýr.

Bu programda okumak isteyenlerin eðitim-öðretim ortamýný ve çocuk
larý seven, öðretmekten mutlu olan, normalin üstünde bir genel yetenek
ve yaratýcýlýða sahip olmalarý gerekmektedir. Bu programdan mezun
olanlardan Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi ilköðretim okullarýnda çalýþ
mak için öðretmenlik alan sýnavýna girip yeterli puaný almak zorunludur.
Ayrýca mezunlar özel okullarda da çalýþabilirler.
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SÝGORTACILIK / SÝGORTACILIK VE RÝSK YÖNETÝMÝ

Bu programlarýn amacý; rekabetin gittikçe arttýðý sigortacýlýk alanýna
nitelikli eleman yetiþtirmek, çaðdaþ sigortacýlýk tekniklerini sektöre kazan
dýrmaktýr. Bu programlarda, Matematik, Ýstatistik, Hukuk, Ekonomi, Sigorta
Muhasebesi ve Denetimi, Hayat Tablolarý, Sigorta Sözleþmeleri, Sigorta
Mevzuatý Hayat Sigortacýlýðý, Hayat Dýþý Sigortacýlýk, Sigorta Ýstatistiði gibi
dersler okutulmaktadýr.
Ayrýca öðrencilere bir proje çalýþmasý yaptýrýlmaktadýr. Bu bölümlerde
okumak isteyenlerin, matematik, istatistik ve ekonomi konularýyla ilgili, ile
tiþim ve ikna becerisine sahip, dikkatli ve sabýrlý kiþiler olmalarý gerekir.
Mezunlar, sigorta þirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluþlarýnda iþ bulabi
lirler.

		

SÝGORTACILIK VE AKTÜERYA BÝLÝMLERÝ

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, belirsizlik durumunda sigorta prim ve
rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemle
ri kullanarak her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını kapsamaktadır.
Başta enflasyon olmak üzere ekonomik etkiler, sigorta şirketindeki üreti
min niteliği ve kapasitesi, mevzuat, sosyal ve politik etkenler, şirketin risk
kabul politikaları, poliçe ve ürün özellikleri gibi belirsizliği artıracak yönde
gelişen birçok iç ve dış faktörün etkisinden dolayı hesaplamalar uzman
lık düzeyinde bir bilgi birikimi gerektirmektedir.
Disiplin temel olarak, risk yönetimi, süreci ve temel ilkeleri; hasar tah
mini ve tazmini; ekonomik faaliyetleri ve kalkınmayı tehlikeye atan tüm
sosyal ve doğal etkilere karşı bireyin ve mülkiyetinin korunması gibi prob
lemler üzerine odaklanır.
Aktüerya bilimleri, sigorta ve finans sektöründe mevcut riskleri değer
lendirmek için istatistik, matematik, ekonomi, finans ve işletme yönetimi
nin ilkelerini uygulamaktadır. Güçlü problem çözme becerisi ve ilgisine
sahip her öğrenci, iddialı ve saygın iş kariyeri için bu uzmanlık alanını göz
önünde bulundurmalıdır.
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Sigortacılık ve Aktüerya eğitiminin amacı, olasılığın matematiksel teo
risi ve bileşik faiz teorisinin uygulamasında gerekli analitik beceri ve bile
şenleriyle; yatırım, hayat sigortası, genel sigorta problemlerinin ve kap
samlı hesaplama yetkinliği ve yeteneği gerektiren her türlü uygulama
probleminin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel teknikler ile öğrenci
lerini eğitmek ve donatmaktadır.
Bu programda; Matematik, İktisat, İstatistik, Olasılık, Temel Sigortacılık,
Finansal Matematik, Hayat Sigortaları Matematiği, İleri Analiz, Aktüeryal
Risk Teorosi, Aktüerya Matematiği gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Bölüm mezunları, sigorta sektörünün yanı sıra finans
kuruluşları, danışmanlık firmaları, kamu kurumları ve üniversitelerde çalış
ma olanaklarına sahiptir. Mezunlar, “Aktüerler Yönetmeliği” uyarınca
yapılmakta olan aktüerlik sınavları ile imza yetkisine sahip Aktüer unvanı
nı da alabilir. Bankacılık, sosyal güvenlik, emeklilik ve mortgage sistemle
ri gibi gelişen piyasalar aktüerler için büyük kariyer fırsatları sunmaktadır.

SÝGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLÝK
Sigortacýlýk ekonomik, ticari ve mesleki faaliyetler, doðal felaketler,
saðlýk ve gelir güvencesi gibi alanlarda muhtemel risklere karþý modern
bir risk daðýtma yöntemidir. Bu alandaki hizmetler gitgide çeþitlenmekte,
yeni yöntemler geliþtirilmekte ve kurumsal düzenlemeler yapýlmaktadýr.
Sigortacýlýk, bütün dünyada hýzla büyüyen önemli sektörlerdendir.
Ýktisat, ticaret, hukuk, finans, matematik gibi alanlarla kesiþen bir
uzmanlýk alanýdýr. Uzmanlýk düzeyinde eðitim alanlar, spesifik bir alanda
uzmanlaþmanýn saðlayacaðý istihdam imkanlarýndan yararlanacaklar
dýr.
Sosyal güvenlik modern ekonomilerin en önemli problem alanlarýn
dandýr. Demografi, iþgücü piyasalarýndaki deðiþiklikler ve istihdam sorun
larý, yoksulluðun giderilmesi ve dýþlanmanýn önlenmesi, daha geniþ çer
çevede sosyal siyaset, kamu dengesi ve kamu müdahaleleri gibi konu
larý sosyal güvenlik açýsýndan analiz etmek zorunlu hale gelmiþtir.
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Bölümde temel düzeyde iktisat, iþletme ve hukuk derslerinin yaný sýra,
uzmanlýk düzeyinde; Sigorta Ýþletmeleri Yönetimi, Ekonomi ve Sigorta,
Finansal Analiz, Sigorta Muhasebesi, Aracý Sigorta Ýþletmeleri, Vergilendir
me, Sorumluluk Sigortasý, Saðlýk Sigortasý, Otomobil Sigortasý, Deniz Sigor
tasý, Reasürans, Ýnþaat Sigortasý, Basit Riskli Yangýn Sigortasý, Sýnai Riskli
Yangýn Sigortasý, Risk Yönetimi, Emeklilik ve Gelecek Planlamasý, Finansal
Hesaplar ve Hayat Sigortasý Sosyal Güvenliðe Giriþ, Demografiye Giriþ,
Ýstihdam ve Demografi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Tarihi,
Sosyal Güvenlik Sistemleri, AB’de Sosyal Güvenlik, Aile Yardýmý, Sosyal
Güvenliðin Güncel Sorunlarý, Ýktisat Politikasý ve Sosyal Güvenlik, Sosyal
Güvenlik Uygulamalarý Denetimi, Dezavantajlý Gruplar Sosyal Güvenliði,
Aktif Yönetimi konularýnda eðitim verilmektedir.

SÝYASET BÝLÝMÝ
Siyaset Bilimi programýnýn amacý; öð
rencilerin geçmiþteki deneyimler ýþýðýnda
güncel siyasi geliþmeleri kavramalarýný
saðlamaktýr. Siyaset Bilimi programýndaki
dersler iki evrede ele alýnabilir.
Birinci evrede toplumsal ve siyasal
bilimlere giriþteki temel bilgiler, ikinci
evrede siyaset bilimindeki uzmanlýk ders
leri verilir.
Dersler arasýnda Siyaset Bilimine Giriþ, Dünya Tarihi, Siyaset Bilimi, Ulus
lararasý Hukuk, Çaðdaþ Siyasal Geliþmeler, Güncel Siyasal Sorunlar gibi
dersler bulunur. Siyaset Bilimi programýnda eðitim görmek isteyenlerin,
düþüncelerini iyi ifade edebilen, ekonomiye, tarihe, sosyolojiye, hukuka
ilgi duyan, genel kültürü yüksek ve güçlü insan iliþkilerine sahip kiþiler
olmasý beklenir. Bu programý bitirenler baþta Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýkla
rý olmak üzere kamunun geniþ bir kesiminde, siyasi partilerde, kamuoyu
ve medya araþtýrma þirketlerinde görev alabilirler.
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SÝYASET BÝLÝMÝ VE KAMU YÖNETÝMÝ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programý, ülkenin mülki ve idari kad
rolarýna yönetici yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi programýnda okutulan dersler; Hukuk, Sosyoloji, Siyaset Bilimi,
Temel Ýktisat, Kamu Yönetimi, Siyasal Kurumlar Tarihi, Uygarlýk Tarihi, Araþ
týrma Yöntemleri, Türkiye’de Siyasal ve Sosyal Yapý, Toplumsal ve Siyasal
Deðiþme, Örgüt Psikolojisi, Petrol ve Uluslararasý Siyaset, Yerel Yönetimde
Mali Sorunlar’dýr. Bu bölümde eðitim görmek isteyenlerin düþüncelerini
yazýlý ve sözlü olarak ifade edebilmeleri, hukuk, ekonomi, sosyoloji ve psi
kolojiye ilgili olmalarý beklenir.
Ayrýca halkla ve üst makamlarla sürekli etkileþim halinde çalýþan yö
neticiler saðlam bir mantýða, ikna gücüne, liderlik özelliðine sahip olma
lýdýr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarý, kamu ve özel sektörde iþ
bulabilirler.

SÝYASET BÝLÝMÝ VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Bu programýn amacý; siyaset bilimi ve uluslara
rasý iliþkiler alaný ile uluslararasý kurumlar, uluslarara
sý iþletme, yazýþma, uluslarýn görenekleri ve kültürle
ri konularýnda bilgi sahibi meslek memuru ve dýþ
iþler yöneticisi gereksinimini karþýlayacak kiþiler
yetiþtirmektir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler programýnda
okutulan dersler; Ýktisat, Ýþletme, Sosyoloji, Siyaset
Bilimi, Hukuka Giriþ, Uluslararasý Ýliþkiler, Temel Hak
ve Özgürlükler, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri
ve Halkla Ýliþkiler, Uluslararasý Politika, Kamu Maliye
si, Türk Siyasal Hayatý, Güvenlik Sistemleri ve Silah
sýzlanma, Türk Dýþ Politikasý, Uluslararasý Örgütler,
Çaðdaþ Demokrasiler, Siyaset Psikolojisi’dir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, düþüncelerini
sözlü ve yazýlý olarak ifade edebilen, tarih, sosyolo
ji, hukuk, psikoloji, ekonomi alanlarýna ilgi duyan,
insan iliþkilerinde baþarýlý kimseler olmalarý gerekir.
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En az bir yabancý dil bilmek, liderlik özelliðine ve iyi bir genel kültüre
sahip olmak aranan özelliklerdendir. Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler
programýný bitirenler, açýlan sýnavlarda baþarý gösterirlerse, diplomasi
alanýnda çalýþabilirler. Ayrýca özel sektörde de çeþitli görevler alabilirler.

SOSYAL HÝZMET
Sosyal Hizmet programýnýn amacý; insanlarýn yeteneklerini en iyi þekil
de kullanmalarýna yardým ederek, toplum içinde gereksinimlerini karþýla
malarý konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.
Programýn ilk iki yýlýnda Ekonomi, Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Sosyal Psiko
loji gibi temel dersler okutulmaktadýr. Daha sonraki yýllarda ise Sosyal
Hizmete Giriþ, Sosyal Hizmet Alanlarý, Sosyal Sorunlar, Mülakat Teknikleri,
Týbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, Aile ve Çocuk Refahý, Suçluluk, Nüfus
Dinamiði ve Sosyal Refah gibi sosyal hizmetin kapsamýna giren dersler
okutulur.
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Sosyal Hizmet alanýnda çalýþanlarýn sosyal hizmete iliþkin çeþitli disiplin
ler hakkýnda bilgi sahibi olmalarý yanýnda belirli beceri ve davranýþlarý
geliþtirmeleri de gerekmektedir.
Sosyal Hizmet bölümünün öðrencileri bu beceri ve davranýþlarý ancak
uygulama tecrübesi ile kazanabilmektedirler. Kiþisel ve toplumsal sorun
lara derin ilgi duyan ve devamlý olarak kendini ve sosyal anlayýþýný geliþ
tirecek bir meslek arayan kiþiler için sosyal hizmet alaný ilginç ve doyuru
cu olabilir. Sosyal Hizmet programý, anlayýþlý, insanlarýn refahýna ilgi
duyan, liderlik özelliklerine sahip kiþiler için çeþitli ve yeni olanaklar saðla
yan bir meslektir.
Sosyal Hizmet programýný bitirenler; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlýðý, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Saðlýk Bakanlýðý,
Huzurevleri, Yetiþtirme Yurtlarý ve Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinde
çalýþabilir.

SOSYOLOJÝ
Sosyoloji programýnýn amacý; toplumsal gerçekliði, deðiþirliði içinde
incelemek, toplumsal kurumlarýn kökeni, geliþmesi, iþlevi ve birbirleriyle
iliþkileri konusunda çalýþacak elemanlarý yetiþtirmektir.

150

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
Sosyoloji bölümünde; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyo
lojisi, Uygulamalý Sosyoloji, Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Deðiþme,
Köy Sosyolojisi, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Hukuk ve Yöntemleri dersleri
okutulmaktadýr.
Sosyoloji alanýnda çalýþmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmalarý, araþ
týrma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düþünme ve düþün
celerini söz ve yazý ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmalarý gerekir.
Ayrýca bu alanda çalýþacaklarýn sosyoloji yanýnda türkçe, tarih, coð
rafya, felsefe ve psikolojiye aðýrlýk vermesi de gerekir. Sosyoloji, günümüz
dünyasýnda, toplumsal-ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel deðiþmele
re paralel olarak artan bir önem kazanmýþ bulunmaktadýr. Disiplinin
uygulamalý yönünü oluþturan araþtýrma faaliyetine, devlet ve özel kuru
luþlarca duyulan talepte görülen çarpýcý artýþ da sosyolojinin geliþmesin
de önemli rol oynamýþtýr. Ülkemizde Sosyologlar, üniversitelerde öðretim
üyesi olarak çalýþabildikleri gibi, kamu ve özel sektörde çalýþabilirler.
Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi
ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse öðretmenlik alan sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýrlar.

SPOR YÖNETÝCÝLÝÐÝ
Spor Yöneticiliði bölümü; spor endüstrisi, rekreasyon ve boþ zamanla
rýn deðerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte,
kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve Üniversitelerde
hizmet verebilecek kalifiye elemanlarý yetiþtirmeyi amaç edinmiþtir. Spor
Biyolojisi, Spor Biyokimyasý, Spor Psikolojisi, Atletizm, Fonksiyonel Anatomi,
Spor Biyomekaniði, Psikomotor Geliþim, Sporda Ýlkyardým, Yüzme, Basket
bol, Tenis, Spor Saðlýðý, Spor Felsefesi, ve Tarihi, Spor Antropolojisi, Spor
Teknolojisi bu programda okutulan dersler arasýndadýr.
Mezunlar, fitness salonlarý gibi özel küçük iþletmelerden, Gençlik ve
Spor Müdürlüðü ya da büyük spor kulüplerinin çeþitli kademelerinin
yönetimi gibi geniþ bir yelpazede görev yapma imkanýna sahiptir.
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TAKI TASARIMI
Taký Tasarýmý programý sanatsal, kültürel ve teknolojik konularda ku
yumculuk odaklý akademik birikim saðlamayý, terminolojik sorunlarý çöz
meyi ve enformasyonu saðlýklý bilgiye dönüþtürecek sektörün üniversite
sinden beklentilerine de yanýt vermeyi hedeflemektedir. Programda
okuyanlar mesleðin gereði olan geleneksel bilgi ve beceriyi saðlayacak
atölye ve uygulama derslerinin yanýnda yaratýcýlýðý geliþtirmeye yönelik
uygulama ve düþünsel temel saðlayan Çaðdaþ Metal Uygulamalarý, Bil
gisayar Destekli Tasarým, Estetik, Mitoloji, Genel Sanat Tarihi, Gemoloji,
Metalürji gibi yüksek teknolojiye ve çaðdaþ kültüre yönelik derslerle ente
lektüel birikimlerini artýrmaktadýr. Mezunlar tasarým ve kuyumculuk firma
larýnda, alanla ilgili ulusal ve uluslararasý kurum ve kuruluþlarda iyi pozis
yonlar almakta, meslek yüksek okullarýnýn kýymetli taþ ve metal iþlemeci
liði, kuyumculuk ve taký tasarýmý, taký teknolojisi vb. gibi programlarýnda
öðretim elemaný olarak atanabilecek ya da stüdyo kuyumculuðuna
yönelerek kendi firmalarýný oluþturabileceklerdir.

TAPU KADASTRO
Tapu Kadastro programý, tapu sicillerinin tutulmasýna iliþkin temel
kurallar ile tapu sicilinin oluþturulmasýný amaçlayan kadastro çalýþmalarý
için gerekli arazi ölçümü ve harita yapým teknikleri konusunda çalýþacak
ara insangücünü yetiþtirmektir. Tapu Kadastro programýnda, öðretimin ilk
yýlýnda Genel Matematik, Teknik Bilimler (ölçme bilgisi), Teknik Resim,
Anayasa ve Ýdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku gibi temel
dersler verilir.
Ýkinci yýlda ise Medeni Hukuk, Tapu Sicil Hukuku, Ýmar ve Kamulaþtýrma
Mevzuatý gibi Hukuk dersleri ile Fotogrametri, Kartografya, Bilgisayar
Programlama, Tapu Kadastroda Bilgisayar kullanýmý gibi teknik dersler
okutulur. Bu programdan mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri”
ünvaný verilmektedir. Tapu kadastro teknikeri tapu sicil müdürlükleri hiz
metlerinde, kadastro hizmetlerinde ve yol, kanal, baraj yapýmý ile her
türlü harita yapýmýnda teknik eleman olarak görev yaparlar. Tapu kadas
tro mezunlarý Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, belediyeler gibi kamu
kuruluþlarý ile harita, parselasyon, imar planý, yol, baraj gibi hizmetler
yapan müteahhit firma ve þirketlerde iþ bulma olanaklarýna sahiptirler.
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TARIM EKONOMÝSÝ
Tarým Ekonomisti; hem tarýmýn tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancýlýk
ve tarým ürünlerini deðerlendirme gibi teknik konularýný hem de ekonomi
nin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, iþletmecilik, pazarlama
tarým politikasý, tarým hukuku, giriþimcilik ekonomisi, kýrsal sosyoloji, kýrsal kal
kýnma, kýrsal sanayi, tarýmsal yayým gibi konularýný bilmek durumundadýr.

Ayrýca Tarým Ekonomistleri, tarým sektörünü geliþtirmek, çiftçilerin
yaþam düzeyini iyileþtirmek ve tüketicileri aþýrý fiyat artýþýndan korumak,
tarýmsal ürünler dýþ satýmýný artýrmak amacýyla devletin uyguladýðý plan
ve programlar ile ilgilenmektedir.
Bölüm, yapýlan araþtýrmalarda bölgedeki güncel sorularýn çözümüne
öncelik verirken, bunlarý ülke ölçeðinde ve uluslararasý iliþkilerin ýþýðýnda
ele almayý amaçlamaktadýr. Bu baðlamda, uluslararasý ekonomik kon
jonktürdeki geliþmeler, bunlarýn ülke ve bölge tarýmýna olasý etkileri,
doðuracaðý sorunlar ve çözümlerine yönelik politik araçlar sürekli izlen
mektedir.
Bu bölümde üretim Ekonomisi, Tarým Politikasý, Tarýmsal Kooperatifçilik,
Tarýmsal Deðer Biçme ve Bilirkiþilik, Tarým Hukuku, Köy Sosyolojisi ve Kýrsal
Kalkýnma, Tarýmsal Muhasebe, Tarýmsal Ýþletmelerin Analizi ve Planlama,
Gýda Ürünleri Pazarlamasý, Uluslararasý Tarým Politikalarý ve AB gibi dersler
okutulmaktadýr.
Mezunlar alanla ilgili pek çok kamu kuruluþunda çalýþabilirler.
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TARÝH ÖNCESÝ ARKEOLOJÝSÝ
Tarih Öncesi Arkeolojisi, insan soyunun insanlaþma sürecine giriþinden,
yani alet üreten bir varlýk haline gelmesinden baþlayarak yerleþik yaþa
ma geçmesine kadar geçen süreyi inceler. Bu programý seçmeyi düþü
nen adayýn, insanlýðýn uzak geçmiþine, araþtýrma ve incelemeye ilgi
duymasý çok önemlidir. Konuyla ilgili temel yayýnlarýn Fransýzca ve Ýngiliz
ce olmasýndan dolayý öðrencilerin bu dillerden birini en az okuyup-anla
ma düzeyinde biliyor olmasý önerilir. Eðitim-öðretimde arazi çalýþmalarý
da yer aldýðý için konuya ilgi duyanlarýn fiziksel olarak yeterli olmasý öne
rilir. Tarih Öncesi Arkeolojisi programýný bitirenler Arkeolog unvaný alýrlar.
Mezunlarýn en yaygýn çalýþma alaný müzelerdir.
Müzelerde çalýþmalarý durumunda teknik eleman olarak görevlendi
rilirler. Özel yeteneðe sahip mezunlar çeþitli gazetelerde, dergilerde ve
basýn yayýn kuruluþlarýnda deðiþik görevlerde çalýþmalar yapabilmekte
dirler. Bir diðer ve önemli çalýþma alaný da üniversitelerde akademik kari
yer yapmaktýr.

TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Ülkemizde
arkeolojik, etnografik, kültürel, sanatsal ve estetik değerler taşıyan eserle
re yönelik koruma ve onarım bilincini bilimsel araştırma ve uygulamayla
destekleyerek, bu alanda eksikliği duyulan bilim insanlarını yetiştirmek
amacıyla kurulmuştur. Bu programda; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mesleki
Teknik Resim, Önleyici Koruma Yöntemleri, Taş Koruma ve Onarım,
Seramik Koruma ve Onarım, Metal Koruma ve Onarım, Cam Koruma ve
Onarım, Duvar Resmi Koruma ve Onarım, El yazmalarının Korunması ve
Onarılması, Koruma Yöntemlerinin Araştırılması gibi dersler okutulmaktadır.
Endüstrinin gelişmesi, her gün biraz daha artan çevre kirliliği ile birlikte
birçok olumsuz gelişme, eski eserlerin hızlı biçimde bozulmalarına ve orta
dan kalkmalarına neden olmaktadır. Bu durum, bütün dünyada kültür
mirasına sahip çıkma bilincinin güçlenmesini ve bu mirasın kurtarılma yol
larının araştırılmasını başlatmıştır. Bu durum eski eserlerle ilgilenen pek çok
kamu ve özel kuruluşun bu alanda çalışabilecek uzmanlara olan ihtiya
cını daha da arttırmaktadır.
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Mesleğin getirdiği özellikler açısından tarih ve kültür konularına me
raklı ve bu alanlarda başarılı olması, iyi bir gözlemci, araştırmacı, açık
havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam olması ve sözel düşün
me, neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip olması gere
kir.
Çalışma Alanları: Mezunlar üniversitelerde öğretim görevlisi ya da araş
tırmacı olarak, Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli müze
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşlarında, özel müzelerde, Vakıflar
Genel Müdürlüğünde, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde çalışma imka
nına sahiptir.
Ayrıca sanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak da
görev alabilirler.

TEKNOLOJÝ VE BÝLGÝ YÖNETÝMÝ
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programý, yönetim biliminin özellikle
sayýsal yöntemlerini ön plana çýkaracak ve mezunlarýnýn analitik yete
neklerini geliþtirerek iþletmeciliðin “teknoloji ve bilgi süreçlerini” yenilikçi
bir yaklaþýmla tasarlayýp, geliþtirip, yönetebilecek insan gücü yetiþtirmeyi
hedeflemektedir.
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Algoritma ve Veri Yapýlarý, Bilgisayar
Aðlarý, Web Tabanlý Uygulama Geliþtirme, AR-GE Yönetimi, Verimlilik ve
Kalite Yönetimi, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Bilgi Sis
temleri Güvenliði ve Risk Yönetimi, Nesne Tabanlý Programlama, Yenilik
ve Ürün/Hizmet Tasarýmý, Yaratýcý Düþünme ve Problem Çözme Yöntem
leri bu programda okutulan dersler arasýndadýr. Programdan mezun ola
cak öðrenciler, bütün sektörlerdeki iþletmelerin özellikle teknoloji ile ilgili
birimleri baþta olmak üzere teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde
yetiþmiþ eleman ihtiyacý duyulan bölümlerinde istihdam edilebilecekler
dir. Telekomünikasyon, finans, bankacýlýk sektörleri baþta olmak üzere,
pek çok sektördeki nitelikli eleman açýðý, piyasanýn bu programdan
mezun öðrencilere imkan saðlayacaktýr.
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TURÝZM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Turizm Ýþletmeciliði programýnýn amacý; ulaþtýrma, seyahat, konakla
ma ve yiyecek-içecek iþletmelerinde iþlerin planlanmasý ve yürütülmesini
saðlayacak insan gücünü yetiþtirmektir. Turizm Ýþletmeciliði programýnda
Anadolu Uygarlýklarý, Ýþletme, Turizm Ekonomisi, Genel Muhasebe, Ýnsan
Kaynaklarý Yönetimi, Seyahat Yönetimi ve Operasyonu, Ön Büro, Mutfak
Hizmetleri, Ulaþtýrma Sistemleri, Bilgisayar Kullanýmý gibi dersler okutulur. Bu
bölümde okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletiþim kurabilen, baþkalarýný
ikna edebilen, güler yüzlü, dikkatli, sabýrlý, bedence saðlam ve dayanýklý
kimseler olmalarý gerekir. Yabancý dil bilmek ve yaratýcýlýk meslekte baþa
rýyý artýrýcý özelliklerdir.
Turizm Ýþletmeciliði bölümünü bitirenler; otel, motel gibi konaklama
iþletmelerinde, seyahat iþletmelerinde, Turizm Bakanlýðýnýn çeþitli birimle
rinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi iþletmelerini kurabilirler. Bu
meslek mensuplarý iç ve dýþ turizmin yoðun olduðu Ege ve Akdeniz böl
gelerinde kolaylýkla iþ bulabilmektedirler.

TURÝZM VE OTEL ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Çok hýzlý bir geliþmeye sahne olan Türk turizmi, gerek gelen turist sayý
sýnýn ve dolayýsýyla döviz girdilerinin yükselmesi, gerekse dýþ kaynaklý yatý
rýmlarýn artmasý ile ekonomimizin önemli unsurlarýndan biri haline gelmiþ
tir. Bu durum, turizm ve otelcilik alanýnda baþarýnýn önde gelen þartlarý
olan mesleki bilgi ve beceri ile iþletmecilik ve insan iliþkilerinde iyi yetiþmiþ
personele olan büyük bir ihtiyacý ortaya çýkarmýþtýr.
Bu programda, bu ihtiyaca cevap vermek amacýyla turizm iþletmele
rinde yönetici olarak görev alabilecek çaðdaþ, uluslararasý standartlar
da elemanlar yetiþtirmek amaçlanmaktadýr.
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Bu bölümde Genel Ýþletme, Genel Turizm, Temel Bilgi Teknolojisi, Ön
büro Teknikleri, Kat Hizmetleri Teknikleri, Genel Ýktisat, Genel Muhasebe,
Yiyecek-Ýçecek Teknikleri, Konaklama Ýþletmelerinde Muhasebe Uygula
malarý, Ýstatistik, Pazarlama Yönetimi, Hukuk, Turizm Ekonomisi, Seyahat
Acentacılýðý ve Tur Operatörlüðü, Turizm Pazarlamasý, Ýnsan Kaynaklarý
Yönetimi, Konaklama Ýþletmelerinde Finansal Yönetim, Halkla Ýliþkiler,
Bilimsel Araþtýrma Yöntemleri, Yabancý Dil okutulmaktadýr.
Ayrýca staj yapma zorunluluðu nedeniyle, eðitim bir ölçüde doðru
dan doðruya iþ ortamýnda yapýlmaktadýr.
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði okumak isteyenlerin analitik düþünme
gücüne sahip ve insanlarla iletiþimlerinin güçlü olmasý gerekmektedir.
Mezunlar, turistik tesislerde deðiþik düzeylerde görev alýrlar. Görevlerinde
baþarýlý oldukça üst kademelere yükselirler.
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TÜRK ÝSLAM ARKEOLOJÝSÝ
Türk-Ýslam kültürüne ait mimariyi ve el sanatlarýný bilimsel açýdan ince
lemek, yok olanlarý ortaya çýkarmak ve restore ederek gelecek nesillere
aktarmak, amacýyla açýlmýþ bir bölümdür. Özellikle, ahþap ve taþ süsle
me konusunda oluþturulacak laboratuvarlarda, bire bir uygulama fýrsatý
yaratarak geleneksel ahþap ve taþ oyma süslemeye olan ilgiyi destekle
mek amacýndadýr.

ULUSLARARASI FÝNANS
Globalleþmedeki ve finansal piyasalarýn entegrasyonundaki geliþme
ler doðrultusunda iþletmelerin ve finansal kurumlarýn uluslararasý finans
alanýndaki gereksinimlerini karþýlamak üzere hazýrlanmýþ bir programdýr.
Program, öðrencilere uluslararasý finans alanýndaki geliþmeleri, teori ve
uygulamalarý birleþtirerek interaktif bir ortamda eðitim vermeyi amaçla
maktadýr. Bu programda okutulan dersler; Ýþletme, Bilgi Teknolojisi, Mate
matik, Fiyat Analizi, Ýþletme Bilgi Sistemleri, Mikroekonomi, Anlaþma Huku
ku, Muhasebe, Ýþletme, Araþtýrma Metodlarý, Uluslararasý Finansal Muha
sebe, Þirket Finansý, Uuslararasý Finansal Yöneticiliði, Sigorta ve Yatýrým,
Uluslararasý Ekonomi, Finansal Pazarlama ve Yabancý Dildir.
Uluslararasý Finans programýnda okumak isteyenlerin matematik ve
ekonomiyle ilgili, olaylarý iyi analiz edebilen, ileri görüþlü olmalarý beklenir.
Bu bölümü bitirenler orta ve büyük ölçekli þirketlerde, finansal kurumlarda
veya Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararasý þirketlerde finansal analist,
muhasebe yöneticisi, stratejik planlama yöneticisi olarak çalýþabilirler.

ULUSLARARASI FÝNANS VE BANKACILIK
Uluslararasý Finans ve Bankacýlýk bölümü, globalleþme ve finansal
piyasalarýn entegrasyonu geliþmelerine paralel olarak bu alanda ihtiyaç
duyulan bilgili, becerili ve yetkin elemanlar yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Programda teorinin pratik bilgi ile desteklenmesine önem verilmekte
dir. Ýlk yýllarda Ekonomi, Ýþletme, Kantitatif Teknikler, Bilgisayar, Sosyal
Bilimler alanlarýnda temel dersler verilmektedir. Son iki yýlda öðrenciler
alan derslerine ve uygulamaya yönelmektedirler.
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Özellikle uluslararasý bankacýlýk uygulamalarý, A.Þ. finansmaný, ulusla
rarasý finans kuruluþlarý ve fonksiyonlarý, uluslararasý para piyasalarý ve
benzeri konularda yoðunlaþmalarý saðlanmaktadýr.
Uluslararasý Finans ve Bankacýlýk bölümü mezunlarý ulusal ve uluslara
rasý çeþitli þirketlerde finansal analist, muhasebe bölümü yöneticisi, stra
tejik planlama faaliyetlerinin sorumlusu, uluslararasý finansal kuruluþlarýn
temsilcisi gibi görevleri üstlenebilirler. Ayrýca, Dünya Bankasý ve IMF gibi
kuruluþlarýn yanýnda Devlet Planlama Teþkilatý, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý,
Hazine Müsteþarlýðý, Merkez Bankasý gibi devlet kuruluþlarýnda da çalýþa
bilmektedirler.

ULUSLARARASI GÝRÝÞÝMCÝLÝK
Temel hedefi öðrencilerin dýþ ekonomik ve diplomatik iliþkilerde uz
manlaþmalarýný saðlayacak teknik ve pratik bir donaným kazandýrmaktýr.
Uluslararasý Giriþimcilik lisans programý, küresel piyasalarýn sürekli deðiþen
dinamiklerinin kavranabilmesi için gerekli olan tüm eðitimleri içermekte
dir.
Uluslararasý Giriþimcilik programýnda, bölge ülkelerinin tarihi, kültürel,
ekonomik ve ticari konumlarý ve geçmiþleri yakýndan incelenmektedir.
Öðrencilerin; Ekonomi, Ýþletme, Finans, Uluslararasý Ýliþkiler, Ticaret Hukuku
ve Giriþimcilik konularýnda uzmanlaþmalarý için gerekli alt yapýyý içermek
tedir. Ýleri düzeyde Rusça ve Ýngilizce eðitimi verilmektedir. Mezunlar
kamu ve özel sektörde çalýþabilirler.

ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Uluslararasý Ýliþkiler programýnda, uluslararasý sistemin tarihi, geçirdiði
evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapýsý ve iþleyiþi, uluslararasý
sistemi oluþturan devletlerin birbirleri ile olan iliþkileri ve Türkiye’nin bu sis
tem içindeki yeri ve iliþkileri konularýnda eðitim ve araþtýrma yapýlýr.
Bölümde, Siyasal Tarih, Siyaset Bilim, Toplum Bilim, Devletler Hukuku,
Ekonomi, Uluslararasý Ýliþkiler, Türk Dýþ Politikasý gibi dersler okutulmaktadýr.
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Uluslararasý Ýliþkiler programýna girmek isteyenlerin düþüncelerini söz
ve yazý ile en etkin biçimde iletebilen, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk,
ekonomi alanlarýna ilgi duyan, en az bir yabancý dili iyi bilen, insan iliþki
lerinde baþarýlý kimseler olmalarý gerekir. Uluslararasý Ýliþkiler bölümünü
bitirenler, Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn açacaðý sýnavý kazandýklarý takdirde “Dip
lomat” olarak görev alabilmektedirler.
Ayrýca Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlýðý gibi devlet daireleri, özel þir
ketler ve çeþitli kitle haberleþme kuruluþlarý ile bankalarda müfettiþ olarak
çalýþabilirler.

ULUSLARARASI ÝÞLETME YÖNETÝMÝ
Bu programlarýn amacý farklý kültürel çevrelerde ve yoðun rekabet
ortamýnda problemi tanýmlayabilen, çevresel trendleri izleyebilen, alter
natif stratejiler geliþtirebilen, karar alma yeteneðine sahip mezunlar yetiþ
tirmektir.
Bölümde, Üretim Yönetimi, Sosyal Psikoloji, Ýþletme Almancasý, Strate
jik Maliyet Muhasebesi, Uluslararasý Yönetim, Borçlar Hukuku, Uluslararasý
Pazarlama, Uluslararasý Proje Yönetimi, Giriþimcilik, Çokuluslu Firmalarda
Stratejik Yönetim, Uluslararasý Muhasebe Standartlarý, Ticaret Hukuku,
Oyun ve Karar Verme Teorisi gibi dersler okutulmaktadýr. Mezunlar aðýrlýk
olarak özel sektörde istihdam edilmektedirler. Ayrýca kamu sektörünün
ilgili birimlerinde de yer alabilirler.
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ULUSLARARASI TÝCARET /
ULUSLARARASI TÝCARET VE ÝÞLETMECÝLÝK
Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik programý, uluslararasý alanda ticari
faaliyet gösteren firmalarda temel iþletmecilik kavramlarýný uygulayabi
len, iþletmelerin pazar paylarýný geniþleten, yabancý dil bilen yönetici
adaylarý yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr.
Bu bölümde, Ýþletme Yönetimi, Ekonomi, Muhasebe, Finansman, Ýsta
tistik, Bilgisayar, Dýþ Ticaret Uygulamalarý ve Kanunlarý, Uluslararasý Anlaþ
malar, Giriþimcilik ve Küçük Ýþletme Yönetimi ile Pazarlama dersleri oku
tulmakta ve öðrencilerin ikinci bir yabancý dil öðrenmeleri saðlanmaya
çalýþýlmaktadýr. Ayrýca, öðrencinin baþarý durumuna göre de staj, proje
ve uygulama çalýþmalarý organize edilmektedir. Uluslararasý Ticaret ve
Ýþletmecilik okumak isteyenlerin ticaret ilgilerinin yanýnda sayýsal yetene
ðinin ve sözel ifade yeteneðinin iyi olmasý gerekir.
Programý bitirenler, ticaret sektöründe hizmet veren uluslararasý þirket
lerde pazarlama, finans, muhasebe ve araþtýrma bölümlerinde yönetici,
uzman, uzman yardýmcýsý ve danýþman olarak çalýþabilirler.

ULUSLARARASI TÝCARET VE FÝNANSMAN
Dünyamýz son yýllarda küreselleþme sürecine girmiþtir. Bu arada 1980’li
yýllarýn baþlarýndan itibaren ülkemizde de ticari ve ekonomik anlamda
dýþa açýlma konusunda önemli mesafeler katedilmiþtir.
Bu geliþmeler sonucu þirketler, kapalý sistemler olmaktan çýkýp çok
uluslu özellikler kazanmak zorunda kalmýþlardýr. Çok uluslu özellikler, itha
lat ve ihracatýn ötesinde uluslararasý örgüt yapýlarý, çok yönlü kültür orga
nizasyonu, dýþ kaynaklarýn yönetim ve organizasyonu gibi yeni kavramla
rýn þirketlere taþýnmasýný gerektirmektedir.
Son yýllarda dünya ticaretinin serbestleþmesine yönelik atýlan adýmla
rýn yarattýðý rekabet ortamý, firmalarý gerek iç, gerekse dýþ piyasalarda
ticarette uzmanlaþmýþ elemanlar bulmaya zorlamýþtýr. Uluslararasý Ticaret
programý, bu alanlarda uzmanlaþmýþ elemanlarý yetiþtirmeyi amaçla
maktadýr.
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Bu programlarda, Muhasebe, Ekonomi, Ýþletme Matematiði, Bilgisa
yar, Yönetim Organizasyonu, Ticari Ýletiþim, Ýstatistik, Hukuk, Pazarlama,
Hizmet Endüstrisinde Yönetim Muhasebesi, Uluslararasý Ticaret, Araþtýrma
Yöntemleri, Hizmet Ýþletmeleri Yönetimi, Hizmet Pazarlamasý, Kambiyo
Rejimleri ve Dýþ Ticaret, Ýletiþim Teknolojisi ve Ticaret, Dýþ Ticaret ve Kam
biyo Hukuku, Finans, Risk ve Sigorta, Kantitatif Uygulamalar, Uluslararasý
Ticaret ve AB Ticaret Hukuku, Dýþ Ticaret Finansmaný, Ticarette Bankacýlý
ðýn Rolü, Türkiye’nin Ticari Ýliþkide Bulunduðu Ülkeler, Ýthalat Ýhracat Yöne
timi, Uluslararasý Lojistik ve Ticaret, Hizmet Endüstrilerinde Planlama, Pera
kendecilik, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliði, Uluslararasý Pazarla
ma, Para Teori ve Politikasý, Para ve Banka, Uluslararasý Ticarette Özel
Konular dersleri okutulmaktadýr.
Bu bölümleri okumak isteyenler, analitik düþünme gücüne sahip,
matematik ve ekonomiyle ilgili ve yeniliklere açýk kiþiler olmalýdýrlar.
Mezunlar, ticaret sektöründe hizmet veren uluslararasý þirketlerde, pazar
lama, finans, muhasebe ve araþtýrma bölümlerinde yönetici, uzman,
uzman yardýmcýsý ve danýþman olarak çalýþabilirler.

ULUSLARARASI TÝCARET VE LOJÝSTÝK
Ekonomik ve siyasi sýnýrlarýn iyice belirsizleþtiði günümüz küreselleþme
çaðýnda uluslararasý ticaret ülke ekonomilerinde artan oranda önem
kazanmaktadýr. Bu sürecin en önemli dinamiklerinden olan enformasyon
ve iletiþim teknolojilerinde geliþmeler bir yandan piyasalar arasýnda etki
leþimi artýrarak, diðer yandan ulaþtýrma olanaklarýný geliþtirerek dünya
ticaret hacmini yükseltmektedir.
Artýk geleneksel sektörlerde daha çok sayýda ürünün dýþ ticareti yapý
lýrken, dijital enformasyon ürünlerinin de yaygýnlaþmasýyla tamamen yeni
ürünler uluslararasý ticarete konu olmaktadýr. Uluslararasý Ticaret ve Lojis
tiði tüm yönleriyle ele alabilmek için interdisipliner bir bakýþ açýsýna ihtiyaç
duyulacaktýr. Bu nedenle program oluþturulurken Ýktisat - Ýþletme dersle
riyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanýlmasýna dönük derslere yer
verilmiþtir.
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Lisans programý 1 ve 2. sýnýflarý Ýktisadi ve Ýdari Bilimlerin temel dersleri
ni içermektedir. Bu sýnýflarda iktisadi analiz için gerekli temellerin inþa
edildiði mikro ve makro ekonomi gibi ve iþ idaresi için gerekli pazarlama
muhasebe gibi alanlardan dersler bulunmaktadýr. 3 ve 4. sýnýflar ise
temel bilgilerin üzerine bina edilecek olan Uluslararasý Ticaret ve Lojistik
derslerini içermektedir. Bu sýnýflarýn müfredatý öðrencilerin lojistik ya da dýþ
ticaret alanlarýndan birinde uzmanlaþmasýna fýrsat verecek þekilde tasar
lanmýþtýr.
Lisans programýndan mezun olan öðrenciler lojistik ve dýþ ticaret sek
törlerinde uzman/yönetici olarak çalýþmanýn yanýnda kamu sektöründe
kanunlarýn kendine tanýdýðý tüm meslek sýnavlarýna girme olanaðýna
kavuþacaklardýr.
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YEREL YÖNETÝMLER
Programýn amacý; öðrencilere yerel yönetimlerin kuruluþ, personel ve
iþleyiþlerine iliþkin kural ve süreçler karþýlaþtýrmalý olarak öðretilmektedir.
Program kapsamýnda, öðrencilere Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset, Kent
leþme, Kent Planlama, Çevre Sorunlarý, Büro Yönetimi, Halkla Ýliþkiler,
Muhasebe ve Kamu Maliyesi gibi dersler kuramsal ve uygulamalý olarak
verilmektedir.
• Yerel Yönetimler Bölümü öðrencileri, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu
olacaktýr.
• Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarýnýn girebildiði sýnavlara girecektir.
• Mezunlar, on binlerce kamu yönetimi mezunu arasýnda kaybolmaya
cak, yerel yönetimler mezunu olarak fark yaratacaktýr.
• Türkiye’de ve dünyada giderek geliþen yerel yönetimler alanýnda söz
sahibi kiþiler olacaktýr.
• Baþta büyükþehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerde daha
hýzlý yükselme olanaklarýna sahip olacaktýr.

YÝYECEK VE ÝÇECEK ÝÞLETMECÝLÝÐÝ
Bu programýn amacý otellerin
ve turizmle ilgili sektörün mutfak
larýný idare edebilecek, gerekli
malzemenin alýmýný yapabilecek
eleman yetiþtirmektir.
Bu programdan mezun olan
lar; otellerde, restoranlarda, özel
ve kamu sektörlerinin mutfakla
rýnda iþ bulabilirler.
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YÖNETÝM BÝLÝMLERÝ PROGRAMLARI
Programýn temel amacý deðiþen dünyada giderek küreselleþen reka
betle baþa çýkabilecek, bilgili, yenilikçi, sosyal sorumluluk sahibi yönetici
ve giriþimci adayý özelliklerine sahip bireyler yetiþtirmektir.
Program, Türkiye ve uluslararasý piyasalardaki güç koþullara göðüs
gerebilecek geleceðin baþarýlý yöneticilerine yalnýz mesleklerinin teknik
lerini öðretmek ve yalnýzca varolan uygulamalarý tanýtmakla yetinmeyip,
farklý durumlar karþýsýnda doðru karar verebilmelerine katkýda bulunacak
analitik yöntemleri ve problem çözme yeteneklerini kazandýrmaya da
önem vermektedir.
Program Türkiye’yi daha iyi toplumsal düzeye çýkarmak amacýný gü
den geleceðin yöneticilerinin yaný sýra doktora programlarýna devam
ederek bilim alanýnda da katkýsý olabilecek geleceðin öðretim üyelerini
yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Programdan mezun olanlar özel sektör,
kamu sektörü ve sivil toplum kuruluþlarýnda çeþitli görevlerde çalýþabile
cekleri gibi lisansüstü programlara da devam edebilirler.

YÖNETÝM BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ
Yönetim Biliþim Sistemleri programýnýn amacý, biliþim (bilgisayar) sis
temleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarýnýn çözü
münde uygulayabilecek kiþiler yetiþtirmektir. Yönetim Biliþim Sistemleri
programýnda okutulan dersler üç grupta toplanabilir.
Bunlardan “Biliþim Dersleri” grubunda Programlama Teknikleri, Biliþim
Teknolojisi, Veri Tabanlarý Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarýmý, Ýþletim Sis
temleri, Veri Ýletiþimi, Bilgisayar Aðlarý; “Ýþletme Dersleri” grubunda Ekono
mi, Ýþletme, Yöneticilik, Muhasebe, Pazarlama, Finans, Hukuk; “Niteliksel
Dersler” grubunda ise Matematik, Ýstatistik, Yöneylem Araþtýrmasý, Lojistik
Karar Destek Sistemleri’dir.
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Yönetim Biliþim Sistemleri programýnda okumak isteyenlerin üst düzey
de matematiksel düþünme ve analiz yeteneðine sahip, sosyal bilimlerle
özellikle ekonomi ve sosyolojiyle ilgili, doðru karar verebilen, yaratýcý kiþiler
olmalarý gerekir.
Bu programý bitirenler resmi ve özel kuruluþlarýn bilgi iþlem ve sistem
geliþtirme bölümlerinde, yazýlým evlerinde, danýþmanlýk þirketlerinde gö
rev alabilirler.
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Sözel Puan Türünden Öðrenci Alan
Yükseköðretim Programlarý
ARKEOLOJÝ VE SANAT TARÝHÝ
Bu programlarýn amacý; bireye, insanlýðýn doðuþundan antik çaðýn
son uygarlýklarýna kadar geçen süre içindeki kültür ve uygarlýklar ile Ýslam
ve Dünya sanatýný derinlemesine inceleyecek ve kapsamlý bilgiler edin
mesine yardýmcý olacak eðitim ve öðretimi saðlamaktýr.
Bölümlerde okutulan baþlýca dersler;
Prehistorya, Sanat Tarihi, Eski Yunanca,
Nümizmatik, Bizans Sanatý, Avrupa Sana
tý, Teknik Resim, Mitoloji, Sanat ve Este
tik’tir.
Bu bölümlerde okumak isteyenlerin,
özellikle tarihe meraklý, eski uygarlýklara
ve kültürlere karþý ilgili, kazý çalýþmalarýna
ve bilimsel araþtýrmalara meraklý ve
doða koþullarýna dayanýklý olmalarý ge
rekmektedir.
Mezunlar ilgili kamu kurumlarýnda ve-
ya özel sektörde çalýþabilir.

AZERBAYCAN TÜRKÇESÝ VE EDEBÝYATI
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý programý; Azerbaycan Türklerinin
dili, edebiyat, tarihi, sosyo-kültürel yapýlarý, uluslararasý iliþkileri konularýn
da uzmanlaþmýþ filologlar yetiþtirmeyi amaçlar. Öðretim süreci boyunca;
ses bilgisi, kanuþma-çeviri, edebiyat tarihi, modern edebiyat, siyasi ve
kültürel tarih alanlarýný kapsayan bir program uygulanýr. Azerbaycan
Türkçesi ve Edebiyatý programýnda okumak isteyenlerin; sözel yeteneðe
sahip, öðrenmeye ve araþtýrmaya istekli, dil ve edebiyata ilgili ve bu
alanlarda baþarýlý kimseler olmalarý gerekir.
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BASIN VE YAYIN
Basýn ve Yayýn programýnýn amacý; bireye radyo, televizyon, halkla
iliþkiler, reklamcýlýk, sinema gibi alanlarda, basýn ve yayýncýlýkla ilgili temel
bilgileri ve uygulamalarý (haberin kaynaðýndan, baský aþamasýna ve
yayýmlanmasýna kadar vb.) kazandýrarak bu uygulamalarý belli bir düzen
içerisinde yürütmesini saðlayacak becerileri kazandýrmaktýr. Bölümde
okutulan baþlýca dersler, Radyo Yayýncýlýðý, Haber Toplama ve Yazma, TV
Haberciliði, Basýn Ekonomisi ve Ýþletmeciliði’dir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin analiz ve sentez yapabilen, gözlem
ci, yazýlý ve sözlü anlatýmda baþarýlý ve atýlgan olmalarý gerekmektedir.

Basýn ve Yayýn mezunlarý ulusal ve yerel gazetelerin yazý iþlerinde,
kamu veya özel radyo TV kuruluþlarýnda, reklam kuruluþlarýnda, deðiþik
kurumlarýn basýn ve halkla iliþkiler departmanlarýnda çalýþabilmektedir.
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COÐRAFYA
Programda, doðal çevrenin özellikleri ile çevre ve insan iliþkileri, nüfus
daðýlýmý ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eðitim vermek ve araþtýr
ma yapmak amaçlanýr.
Coðrafya bölümünde; Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coðrafi Kar
tografya, Beþeri Coðrafyaya Giriþ, Genel Ekonomik Coðrafya, Hidrograf
ya ve Bitki Coðrafyasý, Demografya, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalý
Jeomorfoloji, Türkiye Ekonomik Coðrafyasý, Bölgesel Coðrafya, Harita Bil
gisi, Grafik ve Çizim Yöntemleri gibi dersler verilmektedir.

Programda okumak isteyen
lerin, araþtýrmayý ve okumayý se
ven, biyoloji, jeoloji gibi doða,
sosyoloji, tarih gibi toplum bilimle
rine ilgi duyan kiþiler olmasý gere
kir.
Mezunlar kamu veya özel sek
törde çalýþabilir. Öðretmenlik for
masyonu olanlar, Milli Eðitim Ba
kanlýðý’na baðlý resmi ortaöðre
tim kurumlarýnda çalýþmak ister
lerse öðretmenlik alan sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorun
dadýr.
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COÐRAFYA ÖÐRETMENLÝÐÝ
Coðrafya Öðretmenliði programýnýn amacý; ortaöðretim kurumlarýn
da Coðrafya Öðretmenliði görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir. Bu
programda okutulan baþlýca dersler; Türkiye’nin Fiziki Coðrafyasý, Jeo
morfoloji, Harita Bilgisi, Komþu Ülkeler Coðrafyasý, Ulaþým, Üretim Coðraf
yasý ve Eðitime Giriþ, Ölçme Deðerlendirme, Öðrenme Psikolojisi, Eðitim
Sosyolojisi gibi derslerdir.
Bu bölümü okumak isteyenler üstün bir akademik yeteneðe ve sözel
ifade gücüne sahip, sabýrlý kiþiler olmalýdýr.
Coðrafya Öðretmenliði bölümünü bitirenlerden, Milli Eðitim Bakanlý
ðýna baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler öðret
menlik alan sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezun
lar özel okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabilir.

ÇAÐDAÞ TÜRK LEHÇELERÝ VE EDEBÝYATLARI
Bu bölümün amacý; Türk Dili ve Edebiyatý’nýn baþlangýçtan itibaren
geliþmesi, lehçe ve edebiyatlarýndaki dönemler, Azeri, Kazak, Özbek, Kýr
gýz, Tatar, Türkmen ve Uygur Türklerinin lehçe ve edebiyatlarýndaki oluþu
mu, geliþim aþamalarýnýn araþtýrýlmasý ve öðretilmesidir. Programda, Türk
lehçelerinin dil bilgisi kurallarý öðretilmekte, kurallarýn deðiþik klasik ve
modern Türk lehçelerinde metinler üzerinde uygulamalarý yapýlarak, bu
lehçelerin bütün çaðlarý incelenmektedir.
Bu bölümü okumak isteyenlerin araþtýrmaya ilgi duyan, güçlü bir bel
leðe ve dikkate sahip olmalarý gerekmektedir. Bölüm mezunlarý Türkolog
unvaný alýrlar. Türk Cumhuriyetleri ile iliþkili olan bölümlerde görev alabil
dikleri gibi üniversitelerin ilgili fakültelerinde bilimsel çalýþmalar yapmaya
yönelebilir.
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ÇERKEZ DÝLÝ VE EDEBİYATI
Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı, güçlü bir altyapı ile
donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalış
ma yöntem ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru
soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini
etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye değil yurt dışında da başa
rılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerin mukayeseli bir yak
laşımla Çerkez Dili ve Edebiyatı alanında araştırmalar yapmalarını sağla
mak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilimi ve dilin kullanımı
üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir.
Bu programda; Çerkezce Dinleme ve Konuşma, Çerkezce Dil bilgisi,
Çerkezce Okuma ve Yazma, Geleneksel Çerkez Edebiyatı, Çağdaş
Çerkez Edebiyatı, Çerkez Tarihi, Kafkasya Tarihi, Rusça, Dil bilimi, Edebi
Metin Çevirisi gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Mezunlar Çerkez Filoloğu/dilbilimcisi unvanını alır. Bu
bölümün mezunları, başta filoloji çalışmaları yapan kurumlar, kütüphane
ler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili
çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir ve ya kariyer yapabilirler.
Ayrıca ülkemiz ile ilgili ülkenin ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerinde
rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf dernek ve kurumlarda görev ala
bilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ülkemizde
ki ilgili kurumlarda çalışabilirler. Filolog olmak isteyen öğrenciler de alan
bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariye
ri seçebilirler.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının
çeşitli birimlerinde bunun yanı sıra özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili
birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca ülkemizin zen
gin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel
kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı
dil bilen ve alanında iyi yetişmiş dilbilimcilere artan oranda talep duyul
ması da çalışma alanlarını genişletmektedir.
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ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü teoriyi uygulamayla, bilimi sanatla,
gerçekliği sanalla sentezleme anlayışı üzerine kurulan bir bölüm olup ile
tişim bilimlerinin geleceğe taşınmasında önemli kapılar açma özelliğine
sahiptir. Çizgi Film ve Animasyon Bölümüyle iletişim alanında teorik bilgi
yi, uygulamalı eğitimle destekleyerek aktarmak ve bu alanda gerek sek
törün gerekse de üniversitelerin ihtiyacı olan donanımlı meslek ve sanat
insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çizgi film ve animasyon, dijital
iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda iletişim ve görsel sanatları
ilgilendiren bütün iş ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bir alan hali
ne gelmiş bulunuyor.
Bölümün amacı hem iletişim sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmek,
hem de bu alanda nitelikli akademik kadroların yetişmesini sağlamaktır.
Bu programda; Çizgi Film Teknikleri, Animasyon Desen, Sanat Kavramları,
Temel Sanat Eğitimi, Çizgi Film, Karakter Geliştirme, Elektronik Görüntü,
Görsel Anlatım, Çizgi Film Tasarımı, Öykü Tasarımı, 2 Boyutlu Bilgisayar
Animasyon gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Çizgi Film ve Animasyon Programı mezunları için çeşitli
sektörlerde geniş bir iş alanı bulunmaktadır. Alanda Türkiye’de önemli bir
ihtiyaç bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerde çizgi film ve animasyon
bölümleri bulunmakla birlikte yetişmiş eleman açısından henüz gereksi
nimleri karşılayacak düzeye gelinmiş değil. Bu nedenle de alanda yetiş
miş eleman ihtiyacı oldukça fazla. Bölüm mezunları bütün kamu ve özel
kurum ve kuruluşların iletişim birimleri, halkla ilişkiler departmanları, reklam
ve tanıtım birimleri bünyesinde görev yapabilirler. Reklam ve halkla ilişki
ler sektöründe hareketli görüntü tasarımcısı olarak istihdam edilebilirler.
Televizyon ve sinema sektöründe çizgi film tasarımcısı, yapımcısı ve yöne
ticisi olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler.
Eğitim kurumlarında eğitim amaçlı çizgi film ve animasyon tasarımla
rı, eğitici kısa film çalışmaları vb. üretim alanlarında çalışabilirler. Üniversitelerin ilgili bölüm ve birimlerinde akademisyen olarak görev alabilir
ler. Dolayısıyla da çizgi film ve animasyon uzman ve sanatçısı iletişim, rek
lam, tanıtım, halkla ilişkiler, propaganda, eğitim, sağlık vb. hemen tüm
sektörlerde istihdam olanağı bulabilmektedir.
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EL SANATLARI
Zaman içinde değişen, insan ve
üretim ilişkilerine bağlı olarak geli
şen sanatlardan birisi de el sanatla
rıdır. Ülkemizde var olan milli servet
lerin korunması ve bunların çoğaltı
larak kültürümüzün yayılması önem
taşımaktadır. Özellikle el sanatların
da çok çeşitli alanlarda çok çeşitli
değerlere sahip olan ülkemizde bu
değerlerin aktarılması ve korunma
sı, yenileme yapılması için nitelikli
işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Bölümün amacı ;özellikle mimari
eserlerde kullanılan ahşap oymacı
lığı, alçı işleri, duvar resimleri, metal
işleri, cam süslemeciliği gibi gele
neksel el sanatlarımızın örneklerini
belgeleyecek ve üretilen bilgiyi
günümüz teknolojisine aktaracak
nitelikte iş gücü yetiştirmektir.
Bu programda; Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Tasarım Tarihi, Dokuma
Teknikleri, Örgü Teknikleri, Deri Teknikleri, Nakış Teknikleri, El Sanatlarında
Motif ve Kompozisyon, Tasarım İlke ve Yöntemleri, Sanatlar Arası Etkileşim,
Şapka Yapım Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Turistik Ürün Tasarımı,
Cam Boncuk Tasarımı, Çiçek Tasarımı, Kukla ve Mask Yapımı, Antik
Sanatlar ve Teknolojileri gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Programda eğitim gören öğrenciler; ilgili sektörde El
Sanatları, Takı, Nakış, Deri, Çiçek düzenleme, Yapma çiçek, Bebek ve
Oyuncak tasarımcısı olarak, Müşteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde,
Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda tasarımcı danışman olarak görev
alabilirler.
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FÝLM TASARIMI VE YAZARLIĞI / FÝLM TASARIMI VE YÖNETİMİ /
FÝLM TASARIMI VE YÖNETMENLÝÐÝ
Film Tasarýmý bölümü; Sinema ve Televizyon alanýnda donanýmlý,
temel sanatsal ve mesleki prensipler açýsýndan duyarlý, çalýþmalarýnda
titiz ve kendisini yenilemeye açýk araþtýrmacýlar, yazarlar, görüntü yönet
menleri, yönetmenler ve canlandýrmacýlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir.
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Birinci sýnýfta alýnan dersler genel bir kültürel altyapý oluþturmayý he
defler. Ýkinci sýnýftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yaný sýra,
söz konusu alan ile ilgili derslere devam edilir.
Dördüncü öðrenim yýlý baþlangýcýnda, her öðrenci pratik veya kuram
sal bir tez konusu seçer, belirlenen tarihte teslim eder ve yeterlilik aldýðý
takdirde mezun olur. Bölümde, Dünya Sinemasý, Kitle Ýletiþimi, Fotoðraf,
Türk Sinemasý, Senaryo gibi kurumsal ve proje temelli dersler yer almakta
dýr. Mezunlar; film þirketleri, televizyon kanallarý, reklam yapým þirketlerin
de iþ olanaðý bulmanýn yaný sýra sektörde yapýmcý, yönetmen, kurgu
uzmanlýðý, görüntü yönetmenliði veya yapým sonrasý tekniker olarak da
görev alabilirler.
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FOTOÐRAF
Fotoğraf bölümünün temelinde yaptığı işe saygılı, mesleğini seven ve
onunla mutlu olan, pozitif bir çalışma ortamı yaratabilen, estetik duyarlı
ğı ve sezgileri gelişmiş, teknik donanımı ve yetkinliği sağlam, özgün yarat
ma becerileri oluşmuş, dünyaya ve yaşadığı topluma duyarlı öğrenciler
yetiştirmek vardır.
Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini artırmak ve fotoğraf
sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans
öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür verilirken,üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dal
larında çalışmalar devam ettirilmektedir.
Fotoğraf tarihi,fotoğraf optiği,sanat tarihi,moda fotoğrafı,görsel tasa
rım ve kompozisyon gibi dersleri yer almaktadır. Ayrıca karanlık oda
uygulamalı dersleri için laboratuarlar ve moda-sanat fotoğrafları için
çeşitli stüdyolar kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli photoshop dersleri
için hazırlanan atölyeler de aktif kullanılmaktadır.

Çalışma Alanları: Bu bölümün mezunları serbest fotoğraf sanatçısı olarak
çalışılabilir, fotoğraf, grafik ve medya ajansları gibi özel kurumlarda sanat
yönetmeni, yönetmen, tasarımcı, retouch uzman gibi görevlerde bulu
nabilirler. Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akade
mik ve öğretici eleman olarak ayrıca üniversite ve yüksek okullarda seç
meli dersler sorumlusu olarak çalışabilirler.
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FOTOÐRAF VE VÝDEO
Bölüm, fotoðraf ve videonun kültürel,
sosyal, estetik ve ticari baðlamlarda
belirli amaçlara hizmet edebilen araçlar
olma özelliklerinin eleþtirel bakýþ açýsýyla
incelenmesini ve bu araçlarý kullanabil
menin gerektirdiði kapsamlý teknik ve
pratik becerilerin kazandýrýlmasýný amaç
lar.
Ders programý, fotoðrafçýlýk ve video
alanlarýnýn algý, görsel kültür, fotoðraf
tarihi gibi temel konularýný ve sayýsal
görüntü iþleme, müzik videosu, reklam fotoðrafçýlýðý, mimari fotoðrafçýlýk,
post-prodüksiyon, büyük format fotoðrafçýlýk, etkileþimli video ve yayýn
tasarýmý gibi ileri uzmanlýk alanlarýný kapsayacak biçimde tasarlanmýþtýr.
Programda sunulan dersler, öðrencilerin ürettikleri iþlerde fotoðraf
uygulamalarýnýn potansiyellerini en iyi biçimde keþfetmelerini ve kullan
malarýný amaçlar.

GASTRONOMÝ VE MUTFAK SANATLARI
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý bölümünün amacý konaklama ve
yiyecek-içecek iþletmeleri için nitelikli yönetici þefler (aþçýlar) yetiþtirmek
tir. Bu amaç doðrultusunda öðrenciler, biri Ýngilizce olmak üzere iki
yabancý dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm iþletmeleri, modern
iþletmecilik ve yöneticilik, Türk mutfaðý, uluslararasý mutfaklar, beslenme
ilkeleri, gýda bilimi ve teknolojisi, yiyecek-içecek üretimi ile ilgili bilgi ve
becerilerle donatýlmaktadýr.
Bu bölümden mezun olmak için öðrencilerin turizm iþletmelerinde staj
yapmasý gerekmektedir.
Bölüm mezunlarý için turizmin hýzla geliþtiði ülkemizde ve diðer ülkeler
deki konaklama ve yiyecek-içecek iþletmelerinde yönetici þef olarak
çalýþma olanaklarý vardýr.
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GAZETECÝLÝK
Gazetecilik programý, haberin kaynaðýn
dan baþlayarak, baský aþamasýna kadar
olan temel bilgileri ve uygulamalarý ile süreli
yayýnlarýn baskýsýna iliþkin bilgi ve becerileri
kazandýrmak amacýyla eðitim ve araþtýrma
yapan bir bölümdür. Eðitim süresinin ilk yýlla
rýnda Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Tarihi, Ekono
mi, Hukuk ve Ýstatistik dersleri okutulur.
Sonraki yýllarda ise Gazetecilik, Fotoðraf,
Basýn Ekonomisi ve Ýþletmeciliði, Basýn Yayýn
Tekniði ve Biliþim alanlarýnda dersler verilir ve
bu derslerle ilgili uygulamalar yaptýrýlýr.
Gazetecilik programýný tercih etmek iste
yenlerin, sözlü ve özellikle yazýlý anlatýmda,
insan iliþkilerinde baþarýlý, sosyal bilimlere,
siyasal ve ekonomik olaylara karþý ilgili olma
larý gerekir.
Ayrýca iyi bir gözlemci olmak, giriþken olmak ve güç koþullarda çalýþ
mayý sevmek de gazetecilik için aranan özelliklerdir. Gazetecilik bölümü
nü bitirenler genellikle basýn yayýn kuruluþlarýnda görev alýr. Gazetecilik
ekonomik koþullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduðundan,
mezunlarýn iþ bulma þansý ülkenin ekonomik geliþmiþliði ile çok sýký iliþkilidir.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Bu programda, tasarýmýn ilke ve yöntemleri verilerek, çaðýmýzýn gerek
s inimlerine uygun, özgün eserler meydana getirebilecek eðitimli, yaratý
cý, nitelikli birer sanatçý adayý yetiþtirilmesi amaçlanmaktadýr.
Mezunlar; kendi atölyelerinde, müze ve kütüphanelerde, resmi ve
özel atölyelerde, arþivlerde, sivil ve dini eserlerin restorasyonunda çalýþ
maktadýr. Tasarýmcý, hattat, tezhip, seramik, çini ve cam sanatçýsý, doku
macý, sanat danýþmaný, desinatör ve ressam olarak istihdam edilebilirler.
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Kamuda, Milli Saraylar, Vakýflar Genel Müdürlüðü ve Kültür Bakanlý
ðýnýn ilgili birimlerinde çalýþabildikleri gibi özel sektörde çalýþma imkanlarý
na da sahiptirler. Alanlarýyla ilgili özel atölyelerde çalýþabilmelerinin yaný
sýra danýþman olarak ekspertiz konularýnda görev alabilirler. Ayrýca; Res
torasyon ve Konservasyon konularýnda ilgili alanlarda çalýþabilirler, danýþ
manlýk yapabilirler.
Lisans yeterliliði yaný sýra Pedagojik Formasyon programýný tamamla
malarý koþuluyla günün koþullarýnda geçerli olan sýnavlardan gereken
puaný almalarý durumunda MEB tarafýndan öðretmen olarak atanabilirler.

GÖRSEL ÝLETÝÞÝM TASARIMI
Görsel Ýletiþim Tasarýmý, enformasyon çaðýnýn sunduðu olanaklarýn far
kýnda olan, görsel anlatým ve iletiþim yeteneði geliþmiþ, uygulama süre
cinde karþýlaþtýðý zorluklarý entelektüel birikimiyle aþabilen, yaratýcý Grafik
ve Multimedya Tasarýmcýlarý yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Ulusal ve ulus
lararasý düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili
tanýtým ihtiyacýný günden güne artýrmakta, Görsel Ýletiþim Tasarýmcýlarý
için giderek geniþleyen iþ alanlarý oluþturmaktadýr.

Bu ihtiyacý karþýlayabilmek amacýyla, eðitim programýnda illüstrasyon,
tipografi, fotoðraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, ambalaj tasarýmý
konularýnda öðretim üyelerinin uzmanlaþmýþ bilgisine baþvururken, öðren
ciyi kendi potansiyellerini keþfedip, yaratýcýlýðýný geliþtirebileceði uygula
malý ve kolektif bir çalýþma sürecinin içine dahil eder.
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Ayrýca iletiþim araçlarý ve insan arasýndaki iliþkinin teorik temelleriyle
ilgili sahip olduðu birikim, iletiþim kanallarýný etkili bir biçimde kullanma,
yalýn ve çarpýcý bir anlatým dili oluþturabilme konusunda kendisine reh
berlik edecektir. Bu programda, Ýletiþim Tasarýmý Stüdyosu, Tipografik
Tasarým, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarým, Temel Fotoðrafçýlýk, Tasarýmda
Multimedya Uygulamalarý, Sayýsal Tasarým Stüdyosu, Ýleri Fotoðraf Teknik
leri, Ambalaj Tasarýmý, Video Teknikleri ve Prodüksiyon, Multimedya Tasa
rýmý ve Animasyon, Reklam Tasarýmý ve Sanat Yönetmenliði, Video Post
Prodüksiyon gibi dersler okutulmaktadýr.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel Sanatlar Bölümü, Türkiye ve dünyadaki çağdaş sanat gelişme
lerini takip eden ve bu gelişmeleri programına yansıtan disiplinlerarası bir
bölümdür. Stüdyo derslerinin kuramsal derslerle desteklendiği program
da, öğrenci yaratıcı üretim sürecini, düşünsel eylem gücüyle birleştirme
pratiği edinir. Resim, baskı-resim, heykel ve enstalasyon stüdyolarını bün
yesinde barındıran bölüm, öğrencilerine aynı zamanda fakülte dâhilinde
bulunan grafik stüdyo, fotoğraf stüdyosu ve bilgisayar laboratuvarların
dan faydalanma olanağı da sunar.
Öğrencilerin sanatsal üretim pratiği edinmeleri amacıyla geliştirilen
programda seçmeli stüdyo derslerine ağırlık verilir. Görsel sanatlar Bölü
mü’nün seçmeli ders ağırlıklı bir programdan oluşması, öğrencinin farklı
teknik ve yaklaşımlarla karşılaşmasını sağlayan disiplinlerarası bir eğitim
modelinin tercih edilmesinden kaynaklanır. Görsel Sanatlar bölümü için
bazı üniversiteler yetenek sınavı şartı ararken bazıları ise merkezi yerleştir
me ile öğrenci kabul etmektedir. Bölümün ders programlarında desen,
sanat tarihi, modelaj, yazı ve tipografi, mitoloji, bilgisayar destekli tasarım
gibi dersler yer almaktadır.
Çalışma Alanları: Mezunlar, kişisel sanat atölyelerini kurarak, yapıtlarını
üretmeye devam edebilir ve yurt içi ve yurt dışı galeri, müze, kamusal
alanlarda yapıtlarını sergileyebilir, bienal, sempozyum, ve sanat festivali
gibi etkinliklerde yer alabilirler. Mezunlar ayrıca, müze ve galerilerde,
Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet dairelerinde, sanat danışmanı, kre
atif direktör veya küratör olarak çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.
Mezunlar, lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde devlet ve vakıf
üniversitelerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
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HALK BÝLÝMİ
Halk Bilim programýnýn amacý; halkýn geleneklerini, dil, edebiyat, hu
kuk, yönetim ve sanat alanlarýndaki ürünlerini incelemek, sosyokültürel
öðeleri halk bilimi açýsýndan deðerlendirerek yeni bileþimlere ulaþýlmasýný
saðlama konusunda eðitim ve araþtýrma yapmaktýr.

Bu programda, Halk Sanatlarý ve Mimarisi, Halk Bilim Müzeleri ve So
runlarý, Halkbilimde Araþtýrma Yöntemleri ve Teknikleri, Görüntü ve Sesle
Belgeleme, Halk Bilim ve Meteoroloji gibi dersler okutulmaktadýr.
Halk Bilim bölümünde okumak isteyenlerin, Türk Dili ve Edebiyatý ders
lerinde baþarýlý, sosyal bilimlere ve bilimsel araþtýrmalara meraklý, yaratýcý
ve iyi bir gözlemci olmalarý gerekir.
Mezunlar çeþitli kamu kurumlarýnda ve üniversitelerde çalýþabilir.
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HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE REKLAMCILIK / HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE TANITIM
Bu programlarýn amacý; özel kuruluþlarda ve kamu kurumlarýnda,
kurumu halka tanýtacak, kurumun çalýþmalarýna karþý halkta ilgi uyandý
racak, kurum hakkýnda çevrede olumlu izlenimler yaratacak iliþkileri kura
bilen elemanlar yetiþtirmektir.

Programlarýn ilk iki yýlýnda Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimleri, Ekonomi,
Hukuk ve Ýstatistik gibi temel dersler okutulmaktadýr. Daha sonraki yýllarda
Reklamcýlýk, Fotoðrafçýlýk, Ýletiþim vb. konularda eðitim yapýlmaktadýr.
Bu programlara girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda
baþarýlý, normalin üzerinde bir özel yeteneðe ve ikna gücüne sahip, giriþ
ken, insanlarla etkileþimde bulunmaktan hoþlanan, yaratýcý kimseler
olmalarý gerekir. Mezunlarýn, fabrika, üniversite, gazete, hastane, banka
gibi her türlü kamu kuruluþu ve özel kuruluþta iþ bulma olanaðý vardýr.
Bir ya da iki yabancý dil bilmek iþ bulmayý kolaylaþtýrýcý etkenlerin ba
þýnda gelmektedir.
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ÝLAHÝYAT
Ýlahiyat programýnýn amacý; Ýslam dinini bilimsel yöntemlerle inceleye
rek bilimsel tutumu benimsemiþ, aydýn din adamý yetiþtirmek için eðitim
ve araþtýrma yapmaktýr. Bu bölümde Kur’an-ý Kerim’in Yorumu (Tefsir), Hz.
Peygamber’in Sözlerinin Yorumu (Hadis), Ýslam Hukuku, Din Felsefesi, Din
ler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi gibi dersler verilir. Bu bölümde oku
mak isteyen kiþilerin psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih derslerine ilgili, sözel
düþünme yeteneðine sahip, hoþgörülü, sabýrlý ve yeniliklere açýk olmasý
beklenir. Bu bölüm mezunlarý müftü veya vaiz olabilir. Diyanet Ýþleri Baþ
kanlýðý’nda, fakülte ve yüksekokullarýn öðretim ve araþtýrma alanýnda
çalýþabilirler.

ÝLETÝÞÝM
Bu programýn amacý; Basýn, Radyo, TV, Halkla Ýliþkiler, Sinema, Turizm
gibi kitleye yönelik alanlardaki çalýþmalarýn en iyi þekilde yürütülebilmesi,
bilgilerin en açýk ve etkili þekilde halka sunulabilmesi, kurumlarýn kendile
rini tanýtabilmeleri, insanlarýn birbirleriyle etkili bir iletiþim kurabilmeleri
konusunda eðitim ve araþtýrma yapmak, bu alanda çalýþabilecek ileti
þimcileri yetiþtirmektir. Bu programda okutulan dersler sosyal bilimler aðýr
lýklýdýr. 3. sýnýftan itibaren öðrenciler “Basýn Yayýn”, “Halkla Ýliþkiler Tanýtým
ve Reklamcýlýk”, “Radyo Televizyon ve Sinema” programlarýndan birini
seçerek branþlaþmaktadýrlar.

Bu programý seçecek kiþilerin sözel yeteneði geliþmiþ, insanlarla kolay
ve saðlýklý iletiþim kurabilen, sosyal bilimler alanýnda iyi yetiþmiþ, düþünce
lerini sözlü ve yazýlý olarak rahatça ifade edebilen bireyler olmasý gerekir.
Bölüm mezunlarý kamu ve özel sektördeki “halkla iliþkiler”, “basýn-ya
yýn” gibi alanlarda çalýþabilir.
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ÝLETÝÞÝM BÝLÝMLERÝ
Ýletiþim Bilimleri bölümü, bireylerin, gruplarýn ve kurumlarýn davranýþla
rýný ve kitle iletiþim sistemlerini bilimsel yöntemlerle incelemeyi ve iletiþim
süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarýnýn yöntem
ve stratejilerini geliþtirmeye yönelik eðitim vermeyi hedefler.
Bu hedef doðrultusunda, Ýletiþim Bilimleri bölümünün dört yýllýk lisans
programýnýn ilk iki yýlýnda sosyal bilimlerdeki farklý disiplinlere iliþkin dersle
re, son iki yýlýnda ise alan derslerine aðýrlýklý olarak yer verilmektedir.
Öðrencilerin dar bir alanda uzmanlýk becerilerini geliþtirmeyi hedefle
mek yerine, onlarýn, nitelikleri deðiþen ve geliþen toplum ile teknolojileri
izleyebilecek, iletiþim olgusunu çok yönlü olarak irdeleyebilecek, bu
alanda kendi kendilerini eðitebilecek, iletiþim konularýna uygun stratejiler
belirleyerek sonuçlarýnýn ölçme ve deðerlendirmelerini yapabilecek nite
likte iletiþimciler olarak yetiþmeleri amaçlanmaktadýr.

Programda Medya (Gazetecilik, Radyo-Televizyon Yayýncýlýðý), Sine
ma, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler alanlarýna yönelik zorunlu ve seçmeli
dersler bulunmaktadýr. Öðrenciler son iki yýlda, seçmeli derslerini ilgi duy
duklarý alanda yoðunlaþtýrarak uzmanlýða yönelebilir.
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ÝLETÝÞÝM SANATLARI
Ýletiþim Sanatlarý; iletiþim bilimlerinin en gözde dallarýndan olan Halkla
Ýliþkiler, Reklamcýlýk ve Ýletiþim Danýþmanlýðýnýn birleþmesinden doðan bir
alandýr.
Ýletiþim sanatlarý ders izlencesinde yer alan, kuram ve uygulamanýn
birleþtirildiði dersler, öðrencilere beceri ve beðenilerine uygun alanlarda
biliþsel donaným saðlayarak geniþ iþ olanaklarý vermektedir.

Ýletiþim Sanatlarý bölümünde, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Grafik, Desen,
Form Tasarýmý, Sinema, Televizyon, Halkla Ýliþkiler, Reklamcýlýk gibi dersler
okutulmaktadýr.
Ýletiþimle ilgilenen, iletiþim danýþmaný, iletiþim yönetmeni, halkla iliþkiler
uzmaný, reklam tasarýmcýsý olmak isteyen kiþilere uygun bir programdýr.
Bölüm mezunlarý özel medya kuruluþlarýnda, reklam ajanslarýnda; halkla
iliþkiler bölümünde görev alabilir.

184

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
ÝLETÝÞÝM TASARIMI VE YÖNETÝMÝ / ÝLETÝÞÝM VE TASARIMI
Bu programýn amacý; televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar ya
zýlýmlarýnýn ekran düzenlemelerini tasarlayacak personel yetiþtirmektir. Bu
programda Ýletiþime Giriþ, Görsel Algý, Temel Desen Teknikleri, Görsel Kül
tür Tarihi, Medya Estetiði, Editöryel Grafik, Kültür Tarihi, Video Üretimi, Te
mel Fotoðraf Teknikleri gibi dersler verilmekte ve uygulama yaptýrýlmak
tadýr. Ýletiþim Tasarýmý okumak isteyenlerin sinema, televizyon, bilgisayar
gibi iletiþim araçlarýna ve güzel sanatlara ilgili, þekil ve uzay iliþkilerini göre
bilme, özgün þekil kompozisyonlarýný zihinde canlandýrabilme ve bunlarý
çizimle ifade edebilme, renkleri ayýrt edebilme yeteneklerine sahip,
yaratýcý kimseler olmalarý gerekir.
Ýletiþim Tasarýmý mezunlarý bilgisayar yazýlým þirketlerinde, reklam
ajanslarýnda çeþitli televizyon kuruluþlarýnda ve film þirketlerinde görev
almaktadýrlar. Geliþen teknoloji ile yeni iletiþim araçlarý ortaya çýktýkça
iletiþim tasarýmcýlarýna duyulan gereksinim de artmaktadýr.

ÝSLAMÝ ÝLÝMLER
Bu program; Ýslam ilimlerinin kaynaklarýný, tarihini ve meselelerini bilen,
farklý medeniyetlerin birikimlerinden istifade edebilen, geçmiþi ve bugü
nü bilimsel zihniyetle tahlil edip saðlýklý biçimde anlamaya çalýþan, haya
týn ve mesleðin gerektirdiði donanýma sahip bulunan, sosyal bilimler
nosyonu kazanmýþ, sorumluluk bilinci taþýyan bireyler yetiþtirmeyi; bir yan
dan ulaþtýðý sonuçlarý evrensel ölçülerde geliþtirirken diðer yandan bu
birikimi baþta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve Ýslam
dünyasý olmak üzere bütün dünyayla paylaþmayý hedeflemektedir.
Bu bölüm, Ýslam’ýn ana kaynaklarýný; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esas
larýný ve alaný içerisindeki diðer konularý bu temel kaynaklara dayanarak
akademik düzeyde ele almaktadýr. Bunun için vazgeçilmez araç konu
mundaki kaynak dil ile Ýslam anlayýþý çerçevesinde tarih içinde gün yüzü
ne çýkan dinî-mezhebi oluþumlar da bu bölümün ana konularý arasýnda
dýr. Bu programýn eðitim öðretim dili kýsmen Arapça kýsmen Türkçe’dir. Bu
programdan mezun olanlar; ülkemiz yükseköðretim sisteminde Ýlahiyat
Fakültelerine denk bir fakülte olup mezunlarý Ýlahiyat Fakültesi mezunlarý
ile ayný haklara sahip olacaktýr.
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KURGU, SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETÝMÝ
Bu bölümde; sinema ve televizyon yapýmlarýnda ses ve kurgu tekno
lojilerinin temel ilkelerinin tarihsel geliþimi, kuramý ve teknik uygulamalarý,
ses ve kurgu tasarýmý, stüdyo teknikleri ve kayýt teknolojileri, mikrofon, ses
mikseri, dijital ses kayýtçýsý kurgu ekipmanlarý ve branþla ilgili araçlarýn kul
laným teknikleri ile kurgu kayýt yöntemlerinin film yapýmýndaki öneminin
kavranmasý, dijital ses ile ilgili becerilerin öðretilmesi, dijital ses kurgu
programlarýnýn genel çalýþma prensipleri hakkýnda bilgi aktarýlmasý, bilgi
sayara kayýtlý ses dosyalarý üzerinde iþlem yapmak için desteklenen for
matlardaki ses dosyalarýnýn özellikleri ve kesme, kopyalama, özel yapýþtýr
ma, açma ve kaydetme konularý öðretilmektedir.
Bölümde yapay ses, doðal sesler, efekt sesleri, müzik ve dublaj teknik
lerini öðretmek farklý ses kayýt tekniklerinin anlatýlmasýnýn ardýndan,
öðrencilerden birtakým ses kayýt ve seslendirme çalýþmalarýyla bu içeriði
pratiðe dökmeleri beklenir.
Mezunlar; film þirketleri, televizyon kanallarý, reklam yapým þirketlerin
de kurgu uzmanlýðý, görüntü yönetmenliði olarak görev alabilir.

KÜLTÜR VE ÝLETÝÞÝM BÝLÝMLERÝ
Programın odak noktasında, kültürel varlıkların birbirini karşılıklı olarak
etkileyen değişim, dönüşüm ve etkileşim süreçleri ve çağdaş medya
dünyasının -özellikle yeni medya alanındaki- yüksek dinamik karakteri yer
alır. Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü, mezunlarına hem Türkiye hem de
yurt dışında iletişimle alakalı çeşitli mesleklerde kendi işlerini kurabilecek
bir donanım edinme imkanı sağlar.
Bölümde Sosyal Bilimlerin Temelleri, İletişim Bilimleri, Kültürlerarası, Çalışma Teknikleri gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Bölüm mezunları gazete, dergi, radyo-televizyon, inter
net, sosyal medya mecralarında, sivil toplum kuruluşlarında, haber ajans
larında, büyük elçiliklerde, bakanlıklarda, şirketlerin ilgili departmanların
da ve uluslararası firmalarda çalışma imkanı bulabilirler. Bölüm mezunla
rı ayrıca kültür yönetimi, turizm ve kültür planlamacılığı gibi iş alanlarında
istihdam bulabilmektedirler.
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KÜRT DÝLÝ VE EDEBÝYATI
Kürt Dili’nin gramer ve yapýsal özellikleri, tarihini, sözlü veya yazýlý ede
biyat eserlerini araþtýran, geliþimine katkýda bulunan yükseköðretim prog
ramýdýr.

MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
Medya ve Görsel Sanatlar bölümü, medya kuramý, medya üretimi ve
medya yönetimi eðitimi arasýnda kurduðu denge sayesinde Türkiye’de
farklýlýk yaratacak bir program olarak tasarlanmýþtýr. Bölümün amacý
esnek eðitim programý ile deðiþen iletiþim ortamýnýn ihtiyaç duyduðu
yaratýcý, yöneticilik becerisine sahip, deðiþen teknolojilere hakim ve deði
þimi yönlendirebilecek medya profesyonellerini yetiþtirmektir.

Medya ve Görsel Sanatlar bölümü öðrencileri, üç alanda dengeli bir
uzmanlýk edinme imkanýna sahiptirler: (1) Görsel ve iþitsel içerik üretimi
(film, animasyon, fotoðrafçýlýk, görsel tasarým, web programlama ve
tasarýmý) (2) Kurumsal iletiþim, medya ve kültür sektörü yönetimi ve (3)
Medya ve toplum hakkýnda kuramsal çalýþmalar ve araþtýrma.
Öðrencilerin geliþmekte olan biliþim teknolojilerine ileri derecede
hakim olmalarý Medya ve Görsel Sanatlar bölümünün önceliðidir.
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MEDYA VE ÝLETÝÞÝM
Bu programýn amacý; TV, gazete, radyo, sinema, dergi, kitap, elektro
nik haberleþme gibi iletiþim sistemlerini bütünüyle kavrayabilen, dünya
daki deðiþmeleri ve toplumu doðru algýlayýp onlara doðru mesajlar vere
bilecek uzmanlar yetiþtirmektir. Araþtýrmacý Gazetecilik, Televizyon Gaze
teciliði, Haber Yazýmý, Hukuk, Ýþletme, Batý Kültürü Tarihi, Kitle Ýletiþim
Kuramlarý gibi dersler okutulmaktadýr. Bu bölümü seçecek olanlar; sosyal
araþtýrmaya meraklý, iyi iletiþim kurabilen, gözlemci, takipçi, giriþken, sözel
yeteneðe sahip, sosyal bilimlere ilgili olmalarý gerekir. Mezunlarýn çalýþma
alanlarý: TV’lerde yönetmen, sanat yönetmeni, teknik eleman, film þirket
lerinde, ajanslarda ve prodüksiyon þirketleridir. Habercilik ve yayýncýlýkta,
iletiþim ve tanýtýmda da görev alabilirler.

OKUL ÖNCESÝ ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; 0-6 yaþ çocuklarýnýn eðitimini gerçekleþtirecek
öðretmenleri yetiþtirmektir. Bu programda okutulan baþlýca dersler; Çocuk
Psikolojisi, Çocuk Geliþimi ve Öðretimi, Eðitim Sosyolojisi, Çocuk Geliþimi,
Eðitim Psikolojisi, Yaratýcý Çocuk Etkinlikleri, Dil Geliþimi, Anne Çocuk Saðlý
ðý, Çocukta Oyun Geliþimi, Müzik, Beden Eðitimi ve Oyun Öðretimi, Anne
Çocuk Beslenmesi gibi derslerdir. Bu programda okumak isteyenlerin
çocuklara karþý ilgili, onlarý seven, sabýrlý, hoþgörülü ve sözel yeteneðinin
kuvvetli olmasý gerekmektedir. Bu programý bitirenlerden Milli Eðitim
Bakanlýðýna baðlý resmi öðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler devlet
memurluðu sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca mezunlar
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý özel kurs ve anaokullarýnda da çalýþabilir.

ÖZEL EÐÝTÝM ÖÐRETMENLÝÐÝ
Özel Eðitim Öðretmenliði bölümünün amacý, özel gereksinimli bireyle
rin toplumdaki diðer bireyler gibi baðýmsýz, üretken ve topluma aktif katý
lýmcý olmalarýný saðlamayý hedefleyen öðretmenler yetiþtirmektir. Bölüm
de okuyan öðrenciler ilk yýlda; Özel Eðitim Alaný dersini alarak alana iliþkin
temel bilgileri, Türkçe I ve II: Yazýlý Anlatým ve Sözlü Anlatým derslerini ala
rak Türkçe’yi kullanmayý geliþtirme ve Öðretmenlik Mesleðine Giriþ dersini
alarak öðretmenliðe ilk adýmýný atar.
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Bu programdan mezun olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki
özel ve devlet ilköðretim ve ortaöðretim özel eðitim okullarý, Rehabilitas
yon Merkezleri ile Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinde “Özel Eðitim
Öðretmeni” olarak istihdam edilmektedir.
Özel Eðitim Rehabilitasyon merkezlerinde de çalýþma olanaklarý bu
lunmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra mezunlar lisansüstü eðitimlerini tamamla
yarak çeþitli üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak
çalýþabilmektedir.

RADYO, TELEVÝZYON VE SÝNEMA
Bu programýn amacý; radyo televizyon yayýncýlýðý ve sinema alanýnda
çalýþacak nitelikli eleman yetiþtirmek ve bu alanda araþtýrma yapmaktýr.
Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde Ekonomi, Hukuk, Siyasal
Bilimler, Program Yapýmý, Televizyon Haberciliði, Sinema Tarihi, Ýletiþim gibi
dersler okutulur ve uygulamalar yaptýrýlýr.

Bu bölümde öðrenim görmek isteyenlerin güçlü bir sözel yeteneðin
yanýnda sosyal bilimlere ilgili, yaratýcý ve ikna gücüne sahip olmalarý
gerekir.
Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünü bitirenler resmi ve özel tele
vizyon kuruluþlarýnda, reklam þirketlerinde, film þirketlerinde çalýþabilir.
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REKLAM TASARIMI VE ÝLETÝÞÝMİ / REKLAMCILIK
Reklamcýlýk programýnýn amacý; hizmet ve ürünlerin hedef kitleye
daha iyi tanýtýlmasý, imaj ve kurum kimliði oluþturulmasý ve satýþlarýn des
teklenmesi alanlarýnda uzman kiþiler yetiþtirmektir. Bu bölümde; Medya,
Ýletiþim, Sosyoloji, Ýktisat, Hukuk, Halkla Ýliþkiler, Pazarlama, Kamuoyu Rek
lamcýlýk, Reklam Kampanyasý, Tanýtým, Reklam Filmi Yapýmý gibi dersler
görülmektedir.

Reklamcýlýk bölümünde okumak isteyenlerin özellikle yaratýcý olmalarý
gerekmektedir. Bu bölümden mezun olanlar, iþletmelerin reklam ajansla
rýnda, medya planlama bölümlerinde, yönetici, metin yazarý, yapýmcý,
araþtýrmacý, iletiþim yönetmeni olarak çalýþabilir.

REKREASYON YÖNETÝMÝ
Rekreasyon; günümüz insanýnýn önemli bir saðlýk riski sayýlan “hareket
sizliðin” spor ve açýk alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaþtaki insanýn
bedensel, zihinsel ve sosyal geliþimine katkýsý; aile, bölge ve ülke ekono
misine katkýsý, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanýtýmý ve ulusal gelir
saðlama katkýsý, bakýmýndan önemli bir yere sahiptir.
Rekreasyon bölümü eðitim programýnýn genel amacý; hareketliliðe
uyum saðlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletiþim becerileri güçlü, çað
daþ, teknolojik geliþmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon lider
leri” yetiþtirmektir.

190

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
Bu programda okutulan dersler Temel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý,
Bireysel Sporlar, Anatomi, Eðitsel Oyunlar Teori ve Pratiði, Güzel Konuþma
ve Diksiyon, Ritim Eðitimi, Voleybol, Atletizim, Yüzme, Basketbol, Hentbol,
Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Beslenme, Binicilik,Ýzcilik,Kampçýlýk,
Sosyal Psikoloji, Çatýþma ve Stres Yönetimi, Animasyon, Temel Fotoðrafçý
lýk, Eðlence Pazarlamasý, Giriþimcilik, Spor Turizmi. Bu programý bitirenler
uluslararasý otel iþletmeleri, tatil köyleri resmi ve özel eðitim kurumlarý, yük
sek öðretim kurumlarý, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerde bulunan özel
kuruluþlar, spor merkezleri ve kulüpler, yerel yönetimler, endüstriyel kuru
luþlar, turizmle ilgili kurum ve kuruluþlarda çalýþabilir.

SANAT TARÝHÝ
Bu programýn amacý; Türkiye’de ve dünyada üretilmiþ sanat eserlerini
kronolojik geliþme ve yöresel boyutlarda incelemek, sanatsal boyutunu
yorumlamak ve bu alanda eðitim yapmaktýr.
Sanat Tarihi bölümünde Ýslam Sanatý, Sanat Tarihine Giriþ, Batýnýn ve
Çaðýmýzýn Sanatý, Avrupa Sanatý, Bizans Sanatý, Estetik, Teknik Resim,
Fotoðrafçýlýk, Eleþtiri ve Yöntembilim, Türk Süsleme Sanatý, Minyatür Sana
tý gibi dersler okutulmaktadýr. Bu bölümde okumak isteyenlerin sanatla,
tarihle ve sosyal bilimlerle ilgili olmalarý ve görsel yeteneklerinin iyi olmasý
gerekir. Sanat Tarihçileri, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Kültür Bakanlýðýna
baðlý kuruluþlar ve turizm kuruluþlarýnda görev alabilir.

SANAT VE KÜLTÜR YÖNETÝMÝ
Teknolojisi her gün deðiþen kültür sektöründe, farklý disiplinlerin bilgi
birikimini yenilikçi bir yaklaþýmla uygulamaya dönüþtürebilen çok yönlü
sanat ve kültür yöneticilerine ihtiyaç artýyor.
Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü, yaratýcýlýðý yöneticilik bilgi ve bece
rileriyle birleþtirerek kültür ve sanat sektörüne yön verecek profesyoneller
ve kültür giriþimcileri yetiþtirir. Öðrenciler eðitimleri boyunca aldýklarý bilgi
ve beceriyi mezuniyetten sonra uluslararasý kültür kurumlarýnda (UNES
CO, Avrupa Birliði, Avrupa Konseyi), kamu ve özel kurumlarda, sivil top
lum örgütlerinde ve çeþitli etkinlikler düzenleyen yapým þirketlerinde bir
kariyere dönüþtürebilir.
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SÝNEMA VE DÝJÝTAL MEDYA
Bölümün amacý sinemanýn sanat ve yaratýcýlýk aðýrlýklý bakýþ açýsýyla
dijital medya dünyasýný buluþturmaktýr.
Mezunlar, video prodüksiyon þirketleri, film yapým þirket ve kuruluþlarý,
reklamcýlýk, halkla iliþkiler ve tanýtým þirketleri, televizyon kanallarý, senaryo
yazým ekip ve kuruluþlarýnda, üniversitelerde çalýþabilir.
Sayýlarý giderek artan ortak yapýmlar nedeniyle, yurtdýþýnda çalýþabil
me fýrsatlarýna da sahip olabilirler.

SÝNEMA VE TELEVÝZYON
Bu programýn amacý; sinema ve
televizyon sanatý ile bu alanlarda
kullanýlan tekniklere iliþkin konular
da çalýþacak sanat elemanlarýný
yetiþtirmektir.
Bu programda dersler kuramsal
ve teknik olarak iki bölümden olu
þur. Kuramsal dersler arasýnda Sine
ma Tarihi, Sinema Kuramlarý, Görsel
Kültür Tarihi, Medya Estetiði, teknik
dersler arasýnda ise Senaryo Yazý
mý, Kamera Teknikleri, Aydýnlatma,
Kurgu gibi dersler yer alýr. Bu bölüm
de okumak isteyenlerin olaylarý dik
katle izleyip gözleyebilen, ayrýntýyý
algýlayabilen, deðiþik görüntüler
den ilgi çekici kompozisyonlar oluþ
turabilen, yaratýcý kimseler olmalarý
gerekir.
Sinema ve Televizyon programýný bitirenler yönetmen, yapýmcý, sena
rist, sinema yazarý, eleþtirmen olarak çalýþabilir.
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SOSYAL BÝLGÝLER ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ilköðretim kurumlarýnýn gereksinim duyduðu
Sosyal Bilgiler Öðretmenlerini yetiþtirmektir.
Bölümde okutulan dersler; Sosyal Bilimlere Giriþ, Ýlk çað Tarihi ve
Uygarlýðý, Genel ve Fiziki Coðrafya, Öðretmenlik Mesleðine Giriþ, Felsefe
ye Giriþ, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, Geliþim ve Öðrenme, Osmanlý
Tarihi, Türkiye Beþeri ve Ekonomik Coðrafyasý, Konuþma ve Yazma Eðitimi,
Öðretimde Planlama ve Deðerlendirme, Ekonomiye Giriþ, Vatandaþlýk
Bilgisi, Çocuk Edebiyatý, Eðitim Sosyolojisi’dir. Bu programda okumak iste
yenlerin sosyal bilimlerle ilgili, öðretmenliði ve öðretmeyi seven ve sabýrlý,
iyi iletiþim kurabilme özelliklerine sahip olmasý gerekmektedir. Sosyal Bilgi
ler Öðretmenliði’nden mezun olanlardan, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý
resmi ilköðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler öðretmenlik alan sýna
výna girip yeterli puaný almak zorundadýr.

SÜMEROLOJÝ
Bu programda, MÖ 3300-0 tarihleri arasý Anadolu ve Mezopotamya
Kültürlerini çivi yazýlý belgeler ýþýðýnda araþtýrmaya yönelik çalýþmalar
yapýlmaktadýr. Özellikle Anadolu’nun yazý ile tanýþtýðý Asur Ticaret Koloni
leri çaðýna ait tabletler üzerinde çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Sümeroloji programýnda; Çivi Yazýsý ve Tarihi Geliþmesi, Akad Dili Gra
meri, Sümerce Metinler, Akadça Metinler, Eski Önasya Kavimleri Tarihi,
Kültür Tarihi gibi dersler okutulmaktadýr. Bu programda okumak isteyen
lerin Sümerceyi öðrenmeye meraklý olmalarý ve eskiçað kültürlerini araþ
týrmayý sevmeleri gerekmektedir.
Mezunlar üniversitelerde çalýþabildikleri gibi müzelerde çivi yazýsý
uzmanlýðý ve turist rehberliði yapabilir. Bürolarda ve kazý alanlarýnda da
arkeologlarla beraber çalýþabilirler.
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SÜRYANÝ DÝLÝ VE EDEBÝYATI
Bölümün kuruluş amaçlarından ilki ve en önemlisi, kadim bir geleneği
temsil etmekte olan Süryani dili, kültürü, literatürü ve tarihi konularında
bilgi sahibi, eski ve yeni Süryanice konusunda uzman, doğru disiplinler
arası çalışmalar yapabilen ve alana ilişkin yapacağı lisansüstü ihtisas ile
beraber dünya çapında söz sahibi olabilecek, geçerli bilimsel formasyo
na sahip donanımlı öğrenciler yetiştirmektir.
Bölüm bünyesinde eğitim alacak olan öğrenciler, geçmişte ve günü
müzde Süryaniler ile ilgisi bulunan pek çok entelektüel mesele konusun
da bilgi edinebileceklerdir. Bu kapsamda, bölümün temel dersleri olup
eğitim programının esasını teşkil edecek Süryani dili ve kültürü ile ilgili
derslerin dışında, tarih, tarih felsefesi ve metodolojisi, ilahiyat, sosyoloji,
edebiyat, Süryani dili ile yakın ilgisi bulunan Sami dilleri ailesinden
İbranice ve Aramice ile İngilizce gibi Süryani literatürünün büyük oranda
aktarılmış olduğu modern batı dilleri kabilinden dersler ve uygulamalar
öğrencilere her açıdan yeterli birikimi sağlayabilme amacına hizmet
edeceklerdir.
Çalışma Alanları: Bu bölüm mezunları Süryani diline, tarihine, literatürüne
ve kültürüne dair müze ve kütüphanelerde araştırmalar yaparlar. Dil
konusunda çevirmenlik ve gerekli kurumlar veya kişiler arasında tercü
manlık görevini üstlenebilirler. Süryani kültürünü sosyal sorumluluk çapın
da tüm dünyaya duyurabilir ve ülkemizin de bu konuda yaptığı araştır
malarda ilerlediğini gösterebilirler ayrıca akademik olarak devam eden
ler de donanımlı, ilgili ve mesleğini seven bireyler yetiştirebilirler.

TAR ÝH
Tarih, insanlarýn hareket ve düþüncelerinin geliþimini, olaylarýn somut
ve soyut nedenlerini ve bu nedenlerin iliþkilerini açýklayan bir bilim dalýdýr.
Tarih bölümünde, geçmiþte olan ve halen geliþmekte olan toplumsal,
özellikle siyasal olaylar incelenerek oluþ nedenleri ve iliþkileri üzerinde
durulur. Üniversitelerin Tarih bölümlerinde baþlýca dallar; Genel Türk Tarihi,
Eskiçað Tarihi, Ortaçað Tarihi, Yeniçað Tarihi, Yakýnçað Tarihi ve Türkiye
Cumhuriyet Tarihi olarak sayýlabilir.

194

“Eğitim ciddi kurumların işidir”

2022 MESLEKLER REHBERİ
Tarih alanýnda çalýþmak isteyen bir kimsenin her þeyden önce Tarih,
Coðrafya, Sosyoloji ve Felsefe’ye ilgi duymasý gereklidir. Bu alanda ilerle
yebilmek için Osmanlýca, Arapça ya da Farsça yanýnda bir batý dilini
bilmek gereklidir. Ayrýca kiþinin geniþ bir kültüre, bilimsel meraka, tutkuya
ve yazma yeteneðine sahip olmasý da öðrenciyi Tarih alanýnda baþarýya
götüren etkenlerdendir.

Tarih bölümünü bitirenler üniversitelerin Tarih bölümlerinde öðretim
üyesi olabilecekleri gibi Osmanlýcayý iyi bilenler “Arþivci” veya “Tasnif Ele
maný” olarak da çalýþabilir. Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim
Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse
öðretmenlik alan sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr.

TARÝH ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ortaöðretim kurumlarýnda Tarih Öðretmenliði
görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir. Tarih Öðretmenliði bölümünde;
Tarihe Giriþ, Türk Tarihine Giriþ, Osmanlý Tarihine Giriþ, Osmanlýca, Orta
Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi, Türkiye Coðrafyasý, Avrupa Tarihi, Bizans
Tarihi, Osmanlý Tarih Belgeleri, Arapça, Ülkeler Coðrafyasý, Türkiye Cum
huriyeti Tarihi, Çaðdaþ Dünya Tarihi, Türk Eðitim Tarihi gibi dersler okutulur.
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Bu programda okumak isteyenlerin tarihe ve geçmiþteki olaylara merak
lý, sosyal bilimlerle ilgili, araþtýrmacý, öðretmenliði seven bireyler olmalarý
gerekmektedir. Tarih Öðretmenliði bölümünden mezun olanlardan, Milli
Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak iste
yenler öðretmenlik alan sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr.
Ayrýca mezunlar özel okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabilir.

TELEVÝZYON HABERCÝLÝÐÝ VE PROGRAMCILIÐI
Günümüzde habercilik uðraþýsýnýn aðýrlýðý televizyona kaymýþtýr. Ýnsan
lar artýk haber ihtiyaçlarýný çoðunlukla televizyon aracýlýðýyla karþýlýyor.

Aranan televizyon gazetecisi, artýk ayný zamanda bir bilgisayar ve in
ternet uzmaný, montajcý, sunucu, yorumcu kýsacasý bir haberin paketlen
mesinin her aþamasýnda donanýmlý bir eleman olmak zorundadýr. Televiz
yon Gazeteciliði programý da bu nitelikteki elemanlarý yetiþtirmek ama
cýyla kurulmuþtur.
Bu bölümde okutulan dersler; Haber Toplama ve Deðerlendirme, Ýle
ri Dijital Görüntüleme, Yayýn Promosyonu ve Yeni Medya Teknolojileri gibi
derslerdir. Bu programda okumak isteyenlerin giriþimci, atýlgan, iletiþimi
kuvvetli, araþtýrmacý, yaratýcý ve meraklý olmalarý gerekmektedir.
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TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI
Türk Dili ve Edebiyatý bölümünün amacý; Türk dilinin yapýsýný, geliþimini,
diðer dillerle baðlantýsýný araþtýrmak, Türk topluluklarýnýn tarihin baþlangý
cýndan günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini incelemek ve karþý
laþtýrma yapmaktýr.
Programda, Türkiye Türkçesi, Edebi Bilgiler, Osmanlýca gibi derslerin
yanýnda Atatürk Ýlke ve Ýnkýlap Tarihi, Edebiyat Tarihi, Halk Edebiyatý gibi
dersler de okutulmaktadýr.

Bu bölümü seçmek isteyen adaylarýn, Türk Edebiyatý’na karþý özel ilgi
ve sevgi duymalarý, lisedeki Türk Edebiyatý, Tarih gibi derslerde baþarýlý
olmalarý, kitap okumayý sevmeleri, alanda kendilerini yetiþtirebilmeleri
için vazgeçilmez bir þarttýr.
Türk Dili ve Edebiyatý bölümü mezunlarý; kamuda ve özel sektörde
çeþitli görevlerde çalýþabilir.
Öðretmenlik formasyonu olanlar, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý resmi
ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isterlerse devlet memurluðu sýnavýna
girip yeterli puaný almak zorundadýr.
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TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; ortaöðretim kurumlarýnda Türk Dili ve Edebiyatý
Öðretmenliði görevini yürütecek kiþileri yetiþtirmektir. Bu programda, Türk
Edebiyatýna Giriþ, Metin Tahlili, Yeni Türk Edebiyatý Tarihi, Roman Tahlili, Þiir
Tahlili, Türk Tiyatro Tarihi, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatý, Eski Türk Edebi
yatý, Türk Halk Edebiyatý, Türkiye Türkçesi, Kompozisyon, Osmanlý Türkçesi,
Yeni Türk Edebiyatý, Batý Edebiyatý, Diksiyon Eðitim Yönetimi, Eðitim Tekno
lojisi, Öðrenme Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadýr.
Bu bölümde okumak isteyenlerin Türkçeyi doðru kullanabilen, edebi
yatla ilgili, sözel yeteneðe sahip, düþüncelerini doðru ifade edebilen,
öðretmenlik mesleðini seven, sabýrlý kiþiler olmalarý gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði’nden mezun olanlardan Milli Eði
tim Bakanlýðýna baðlý resmi ortaöðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler
öðretmenlik alan sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr. Ayrýca
mezunlar özel okullar veya özel eðitim kurumlarýnda çalýþabilecekleri gibi
TRT ve yayýn kuruluþlarýnda, kütüphane arþivlerinde de çalýþabilir.

TÜRK HALKBÝLÝMÝ
Türk Halkbilimi programýnýn amacý; halkýn geleneklerini, dil, edebiyat,
sanat, hukuk ve yönetim alanýndaki ürünlerini incelemek, sosyokültürel
öðeleri halkbilimi açýsýndan deðerlendirerek yeni bileþimlere ulaþýlmasýný
saðlamak, bu konularda eðitim ve araþtýrma yapmaktadýr.
Bu programda; Türkiye Türkçesi, Türkçe Kompozisyon, Eski Türk Edebi
yatýna Giriþ, Yeni Türk Edebiyatýna Giriþ, Osmanlý Türkçesi, Türk Halk Ede
biyatý, Yazýlý Kaynaklar, Gelenekler-Görenekler, Tekke ve Tasavvuf Edebi
yatý, Yeni Türk Yazý Dilleri, Anlatým Türleri, Âþýk Edebiyatý, Türk Halk Tiyatro
su, Türk El Sanatlarý, Türk Halk Danslarý, Türk Halk Müziði, Türk Sosyokültürel
Yapýsý, Antropoloji, Sosyal Bilimlerde Metod, Ýleri Sosyoloji Metotlarý gibi
dersler okutulur. Türk Halk Bilimi okumak isteyenlerin inceleme ve araþtýr
ma yapmaya meraklý, gözlem yeteneði yüksek, sosyal bilimlerle ve ede
biyatla ilgili olmalarý gerekmektedir.
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TÜRKÇE ÖÐRETMENLÝÐÝ
Bu programýn amacý; Türk dilinin yapýsý, geliþmesi diðer dillerle baðlan
týsý, Türk Dili, Edebiyatý, folkloru, kültürü, Türkçenin sorunlarý ve diðer bilim
dallarýyla iliþkileri konularýnda eðitim ve araþtýrma yapmak, ilköðretim
kurumlarýnýn 5, 6, 7 ve 8. sýnýflarýnda eðitim verecek öðretmenleri yetiþtir
mektir.
Türkçe Öðretmenliði programýnda; Türk Dil bilgisi, Ses Bilgisi, Osmanlý
Türkçesi, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Coðrafyaya Giriþ, Yazýlý Anlatým, Ülke
ler Coðrafyasý, Öðretmenlik Mesleðine Giriþ, Eski Türk Edebiyatý, Yeni Türk
Edebiyatý, Sözlü Anlatým, Cümle Bilgisi, Anlama Teknikleri, Dil ve Kültür,
Eski Türkçe ve Metin Ýncelemeleri, Konuþma ve Yazma Eðitimi, Metin Bil
gisi, Vatandaþlýk Bilgisi, Çaðdaþ Türk Edebiyatý, Çocuk Edebiyatý, Özel
Öðretim Yöntemleri, Yaþayan Türk Lehçeleri, Tiyatro ve Canlandýrma, Tür
kiye Türkçesi ve Öðretmenlik Uygulamasý gibi dersler okutulur.

Bu programda okumak isteyenlerin sözel yeteneði ve sözlü anlatým
gücü yüksek, kolay iletiþim kurabilen, öðretmeyi ve öðretmenliði seven,
sabýrlý, hoþgörülü, Türkçeyi doðru ve düzgün kullanabilen kimseler olma
larý gerekmektedir.
Türkçe Öðretmenliði programýndan mezun olanlardan Milli Eðitim Ba
kanlýðýna baðlý resmi ilköðretim kurumlarýnda çalýþmak isteyenler öðret
menlik alan sýnavýna girip yeterli puaný almak zorundadýr.
Ayrýca isteyenler özel sektörde de çalýþabilir.
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YENÝ MEDYA
Ýnternet, GSM sistemleri, dijital yayýncýlýk gibi yeni iletiþim ortamlarý
dünyada ve Türkiye’de toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi deðiþimlere
yol açmýþtýr. Bu geliþmeleri takiben yeni oluþan iletiþim ortamýnda yeni
uzmanlýk dallarý oluþmuþ ve bu dallarda hem dünyada hem de ülkemiz
de kalifiye eleman açýðý olmuþtur.
Yeni Medya lisans programýnýn amacý 21. yüzyýlýn iletiþim ve medya
uygulayýcýlarýný uzmanlýk alanlarýna göre yetiþtirmektir.
Yeni Medya lisans programýnýn öðrencileri, hem küresel ve ulusal
medya sektörlerine iliþkin kuramsal ve pratik bilgi ve deneyimle donatýla
caklar, hem de iletiþim teknolojilerindeki son geliþmeleri güncel olarak
takip ederek mesleklerine uyarlama becerisi kazanacaklardýr.

Yeni Medya bölümü öðrencileri lisans eðitimleri süresince mobil tek
nolojiler, Web tasarým, animasyon, dijital müzik, bilgi yönetimi gibi konu
larda tecrübe kazanacaklardýr.
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YENÝ MEDYA VE ÝLETÝÞÝM
Yeni medya bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin bir
birlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan
(internet, mobil, vb. ağlar üzerinde oluşturulan web sitesi, haber sitesi,
arama motoru, blog, sosyal medya gibi) ve hızla değişen yeni iletişim
araçlarını ifade eder.
Bu bölümde medya ve iletişim sektörünün gereksinim duyduğu istih
dam ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak; temel teorik bilgilerin yanı sıra
uygulamalı eğitim de verilmektedir. Medya ve iletişim alanında tek bir
alana yönelmek yerine, bu alanla ilgili çok yönlü bilgilerin verildiği ve
öğrencilerin kendi istek ve ilgileri doğrultusunda seçmeli derslerle kendi
lerini geliştirebileceği bir programdır.
İletişime giriş, sosyoloji, hukuk, iletişim sosyolojsi, film yapımı, Tv’de
program yapımı gibi dersler okutulmaktadır.
Çalışma Alanları: Mezunlar medya ve iletişim sektörlerinin hemen her
alanında iş bulma imkanına sahipler.

ZAZA DÝLÝ VE EDEBÝYATI

Zaza Dili’nin gramer ve yapýsal özellikle
rini, tarihini, sözlü veya yazýlý edebiyat eser
lerini araþtýran, geliþimine katkýda bulunan
yükseköðretim programýdýr.
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