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Dünyada amansızca süren bilimsel ve 
teknolojik yarışta, Atatürk’ün işaret ettiği çağ-
daş medeniyetler düzeyine ulaşabilmemizin 
yegâne temsilcileri sizler olacaksınız

Uzun süreli bir eğitim öğretim sürecinin 
ardından, hayatınıza yön verecek bir kararın 
eşiğine geldiniz. Şimdi sizler bu zorlu döne-
mi geride bırakarak hayatınız için en önemli 
adımlardan birini atmak üzeresiniz, yani oku-
yacağınız üniversite ve edineceğiniz meslek 
için tercih yapma aşamasındasınız. 

Her doğru tercih, sizler açısından yarın-
lar için atılacak önemli bir adımdır. Şimdi sizler 
de üniversite ve bölüm tercihlerinizi yaparak 
sadece bir okulun değil büyük ve köklü bir ai-
lenin, yükseköğrenim ailesinin de parçası ola-
cak, yarınlarınız için en sağlam temeli atmış 
olacaksınız.

Üniversiteler, gelecek kuşakları yetiş-
tirme, bilgi ve teknoloji üretmenin yanı sıra 
sanat ve kültürel değerler oluşturma, araştır-
malar sonucu ürettiklerini toplumla paylaş-
ma, toplumların geleceğini belirleme gibi çok 
önemli işlevleri olan kurumlardır. 

Üniversite eğitimi ile öğrenciler akade-
mik beceriler kazanmanın yanı sıra, hayata 
karşı bakış açısı kazanma, sorgulama, çok yön-
lü düşünme ile belirli kişisel becerileri kazan-
ma sürecini de yaşamaktadırlar.

Küreselleşme ile birlikte içinde bulun-
duğumuz dünya da hızlı bir devinimin içinde; 
bilimde, sanayide, teknolojide ve sosyal ya-
şamda sürekli bir gelişme ve değişme yaşanı-
yor. Bu bağlamda dünya uluslar topluluğunun 
onurlu bir üyesi olan ülkemizin hem bu geliş-
melere ayak uydurmak hem de coğrafyasının 
ve halkının tarihten gelen özelliklerini etkin-
leştirerek dünyada ve bölgesinde hak ettiği 
özel konuma yükselme zorunluluğu bulun-
maktadır. Bunun için de, Bilginin üretildiği, 
paylaşıldığı, üretime aktarıldığı ve ülkenin ge-
leceği olan siz gençlere ilk elden ulaştırıldığı 
üniversitelerde, toplum için alanında uzman 
bilim adamları, iş adamları, mühendisler, öğret-
menler, hemşireler, doktorlar, sosyal bilimciler, 
teknisyenler ve ara elemanlar yetiştirilmesi 
ve milletimizin hizmetinde verimli çalışmala-
ra imza atması gerekmektedir. Bu yönüyle; 
2016 Temmuz ayı içerisinde yapacağınız üni-
versite seçimi hayatınız boyunca kendiniz için 
yapacağınız en büyük yatırım olacak. 

Yapacağınız üniversite ve bölüm seçimi-
nin sizlere sunacağı tüm olanaklardan sonuna 
kadar yararlanarak mutlu, verimli, üretken ve 
başarılı bir öğrenim hayatı yaşayacağınızdan 
eminiz. Doğru tercihlerin, doğru adımların, bü-
yük başarıların, mutlu yarınların sahibi olma-
nız dileğiyle.

Sevgilerimle…

Sevgili üniversite adayları;

Hasan Basri GÜZELOĞLU 
Kocaeli Valisi
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Sevgili öğrenciler,

Ülkemiz oldukça genç bir nüfusa sahip.

Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi ha-
linde, ülkemizin dünyada bir numara olmama-
sı için hiçbir sebep yok!

İşte bu konuda siz değerli gençlerimize 
çok işler düşüyor.

Gençlerimiz, yarının müreffeh ve güçlü 
Türkiye’sinin dinamik gücünü oluştururken iyi 
bir tahsil ve öğretim yol gösterici olacaktır.

Rahmetli Hocamız Ali Fuat Başgil’in sev-
diğim bir sözü vardır; ‘Gençliğini eğlenmekle 
geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.’ 

Sizler de bu gençlik çağlarınızı en güzel 
şekilde değerlendirin. Kendinize yeni yete-
nekler, yeni özellikler katın, kısacası kendinizi 
geliştirin.

Unutmayın ki bu konuda 2004’ten beri 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her za-
man yanınızdayız. Eğitime, gençliğe, kültüre, 
sanata kısaca insana yatırım yaptık ve yap-
maya devam ediyoruz. Bu yatırımların sizle-
rin sonsuz dünyasında yeni ufuklar açtığını 
görüyorum. Bizler doğru olan şeylere devam 
edeceğiz. Her zaman doğru olan neyse mille-
timizin, gençliğimizin faydası neredeyse; biz 
de her zaman orada olacağız. 

Başarılarınıza verdiğimiz teşviklerle, 
sürekli emrinizde olan KO-MEK Kurs merkez-
lerimizle, Bilim Merkezimizle, Bilgi Evlerimizle, 

Kâğıtsporumuzla, alanı müsait olan okullarımı-
za inşa ettiğimiz spor salonlarıyla ve alanı mü-
sait olan okullarımızın bahçelerine yaptığımız 
çok amaçlı basketbol sahalarıyla, talep eden 
okullarımıza verdiğimiz masa tenisi setleriy-
le, amatör spor kulüplerimize verdiğimiz 12 
Milyon Lira’dan fazla değerli olan yüzbinlerce 
spor malzemesiyle, 6’ncı sınıf öğrencilerimize 
verdiğimiz 190 bin bilgisayarla ve adını bura-
da sayamadığımız gençlere yönelik yüzlerce 
hizmet kalemi ile her zaman yanınızda olduk 
ve olmaya devam edeceğiz.

Çünkü bizim bir amacımız var: Kentimizi 
dünyanın bir numarası yapmak ve her şeyin 
en güzeline layık olan hemşehrilerimizi de hak 
ettikleri yaşam standardına ulaştırmak. Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi olarak bu gaye ile 
Kocaeli’mizi bir dünya kenti haline getirmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu amaçla; kentimizde yaşam şartları 
konusunda dünya standartlarını yakalamış. 
Yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarıyla mo-
dern ve model Kocaeli hedefine bir adım daha 
yaklaşılmıştır. 

İnanıyorum ki; sizler de liseyi bitirdiği-
nizde gireceğiniz üniversitelerde ve hayata 
atıldığınızda,‘her zaman kentim ve ülkem için 
en iyisini ben yapacağım’ azim ve kararından 
ayrılmadan dünyaya aziz milletimizi 2023 ve 
2071 hedeflerine ulaştırma konusunda çalı-
şacaksınız.

İnanıyorum ki, en iyi okulları kazanacak-
sınız. Ancak her şey diploma değildir. Kişiliği-
niz, vakur duruşunuz, öncü ve örnekliğiniz ile 
en başta kendinize duyduğunuz saygı sizi ba-
şarıya ulaştıracaktır.

Unutmayın, gayret sizden takdir Al-
lah’tandır…

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Gençler, 
Her Zaman 
Yanınızda Olduk 
Ve Olmaya Devam 
Edeceğiz…
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Başarılarınızı daha yükseklere çıkarmak 

için yönetici, öğretmen ve veliler olarak bir 
ekip halinde kenetlenerek, işbirliği içinde ça-
balarımızı sizler için sürdürmeye devam ede-
ceğiz.

 Okul ve meslek tercihi, hayatınıza yön 
verecek en önemli kararlardan birisidir. Seçe-
ceğiniz üniversite ve bölüm gençlik hayalle-
rinizi büyüterek mutlu bir geleceğe dönüş-
türmek için ihtiyaç duyacağınız bilgiyi, dünya 
görüşünü ve eğitimi alacağınız yerdir.

12 yıl boyunca aldığınız eğitimin sonun-
da hangi üniversiteyi ve mesleği seçeceğiniz-
le ilgili kararınızı vereceksiniz. Vereceğiniz bu 
kararla bundan sonraki hayatınızın şekillen-
mesini sağlayacak ve sağlıklı bir gelecek için 
sağlam bir adım atmış olduğunuzu fark ede-
ceksiniz. 

Tercih konusunun en az sınava hazırlan-
mak kadar önemli bir konu olduğunun sizler 
de farkındasınızdır. Yapacağınız seçimler ge-
lecekte sahip olacağınız mesleğinize doğru 
atacağınız bir adımdan daha fazlasını içeriyor.

Üniversite sadece yaşamınızın gelecek 
dönemi için gerekli olan mesleki bilgiyi ve for-
masyonu kazandığınız bir yer değildir. Aynı 
zamanda hayat karşısında cesurca durmayı 
ve hayallerinize sahip çıkmayı, daha iyi ya-
şam için gerekli bilgileri öğrendiğiniz evrensel 
okullardır. Bu okullarda alacağınız öğrenimin 
sizlerde yaratacağı farklılıklar yaşamınızın ge-
lecekteki yıllarını nasıl bir ortamda geçirece-
ğinize dair bir takım standartlar yaratacaktır. 
Çünkü günümüzün bilim ve teknolojiye dayalı 
anlayışı ve rekabetçi ortamındaki kişileri öne 
çıkartan etken, aldıkları eğitim ve bu eğitimin 
kendilerinde oluşturacağı farklı becerilerdir.

Bilginin çok hızlı değiştiği ve küresel re-
kabetin hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 
Böyle bir ortamda fark edilmeniz için; “farklı” 
niteliklere sahip, özgün ve donanımlı bir yük-
seköğretim kurumunda eğitim almanız şarttır. 
Bu nedenle şu an içinde bulunduğunuz üni-
versite ve meslek seçme aşamasının ne kadar 
önemli olduğunun muhakkak farkındasınızdır. 

Bu doğrultuda hayalini kurduğunuz üni-
versiteyi kazanmanızı ve üniversite sürecinin 
sizler için başarı dolu ve mutlu bir yaşam ge-
tirmesini, tüm beklentilerinizin ve hayallerini-
zin gerçekleşeceği bir kariyer imkânına sahip 
olmanızı dilerim…

Meslek tercihimiz 
gelecekteki yaşamımızı 
belirleyecek…

Fehmi Rasim ÇELİK
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü
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YÜKSEKÖĞRETİME ÖĞRENCİ SEÇME 
VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2016-2017 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre 
yerleştirilmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ; Ortaöğretimden (LİSE) yüksek öğretime geçişte iki aşamalı sınavın 
birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı”, ortaöğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek 
öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınav olup bu sınavla,

a) Açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanı,

b) Lisans programlarına yerleştirme amacıyla yapılacak “Lisans Yerleştirme Sınavları”na girebilmek için aranan 
asgari başarı puanı belirlenir.

YGS sınavı 160 sorudan oluşmaktadır. Soru dağılımları; 40 Türkçe, 40 Sosyal, 40 Matematik, 40 Fen dir. 
Sorular tüm ortaöğretimde ortak olan 9. sınıf ve öncesi bilgileri kapsayan sorulardır. Öğrenci tüm alanlardan sorumludur. 

Sınav Tarihleri 

YGS     13 Mart 2016 Pazar
Matematik Sınavı (LYS-1)   19 Haziran 2016 Pazar 
Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)   25 Haziran 2016 Cumartesi 
Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)  26 Haziran 2016 Pazar 
Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)  18 Haziran 2016 Cumartesi
Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)   25 Haziran 2016 Cumartesi

 YGS PUANLARININ YORUMLANMASI

Puan Kazanımlar
150 

altında
Bu adaylar, eğer Sınavsız Geçiş hakları yoksa hiçbir şekilde tercih 
yapamayacaklardır. Sınav süreci bu adaylar için tamamlanmıştır.

150–179 
arası

Puanlarınızdan biri bu dilimde ise;
AÖF 2 ve 4 yıllık tüm programları tercih edebilirsiniz.
Önlisans programlarını tercih edebilirsiniz.
Meslek lisesi çıkışlıysanız, kendi alanınızın dışında kalan Önlisans programlarını tercih 
edebilirsiniz.
Özel yetenekle öğrenci alan programların bazılarına başvurabilirsiniz. (Eğitim programları 
genellikle 180 puan istemektedir)

180 ve 
üzeri

Puanlarınızdan biri bu dilimde ise;
LYS sınav türlerinden istediğinize başvurabilirsiniz.
YGS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık bölümleri tercih edebilirsiniz.

YGS Puan Türleri 

YGS–1 Sayısal	 	 (Matematik	Ağırlıklı)		 YGS–2 Sayısal		 	 (Fen	Bilimleri	Ağırlıklı)	
YGS–3 Sözel		 	 (Türkçe	Ağırlıklı)		 YGS–4 Sözel 	 	 (Sosyal	Ağırlıklı)		
YGS–5 Eşit Ağırlık		 (Türkçe	Ağırlıklı)		 YGS–6 Eşit Ağırlık		 (Matematik	Ağırlıklı)	

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS); “Lisansa Yerleştirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve 
yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını 
belirleyen sınavlardır. YGS’ de 180 puan barajını geçen tüm öğrenciler katılmaya hak kazanır.

Lisansa Yerleştirme Sınavları; Haziran ayında ayrı ayrı oturumlarda yapılır.

1. Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1), eşit ağırlık ve sayısal bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
2. Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2), sayısal bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır
3. Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı (LYS 3), eşit ağırlık ve sözel alan öğrencileri mutlaka katılmalıdır
4. Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4), sözel bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır. 
5. Yabancı Dil Sınavı (LYS 5), yabancı dil bölüm öğrencileri mutlaka katılmalıdır.
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YILLAR ÖSYMY’YE
BAŞVURAN

YERLEŞEN

LİSANS ÖNLİSANS AÖF TOPLAM

2012 1.895.479 357.342 284.355 223.785 865.482

2013 1.924.550 385.795 286.622 205.367 877.784

2014 2.086.115 397.216 336.407 188.652 922.275

2015 2.126.684 417.714         367.236 198.140 983.090

PUAN 
TÜRÜ AĞIRLIKLI KONUSU SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR

MF-1 Matematik Ağırlıklı 
Programlar

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Aktüerya Bilimleri, Matematik, 
İstatistik, Mat. Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri….

MF-2 Fen Ağırlıklı Programlar
İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte), Su Ürünleri Mühendisliği, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Bahçe Bitkileri, 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Zootekni…

MF-3 Sağlık Bilimleri Ağırlıklı 
Programlar

Tıp Fakültesi, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik(Fakülte), Veteriner, 
Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte), Genetik ve 
Biyomühendislik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, 
Ergoterapi, Ortez-Protez, Genetik ve Biyomühendislik…

MF-4 Mühendislik, Teknik Ağırlıklı 
Programlar

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte), İnşaat Müh., Makine 
Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık, Gıda Müh., 
Adli Bilişim Müh., Biyomedikal Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Polimer 
Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.,GeomatikMüh…

TM-1 Matematik Ağırlıklı 
Programlar

Havacılık Yönetimi(Fakülte), İktisat, İşletme, Ekonometri, Deniz 
İşletmeciliği ve Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik(Fakülte), Bankacılık 
ve Finans(Fakülte), Sağlık Yönetimi(Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı, Enerji Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)…

TM-2 Matematik, Türkçe Ağırlıklı 
Programlar

Sınıf Öğretmenliği, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı(Fakülte)…

TM-3 Türkçe-Edebiyat Ağırlıklı 
Programlar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, İnsan ve 
Toplum Bilimleri, Hukuk, Psikoloji, PDR, Felsefe, Sosyoloji, Sosyal 
Hizmet(Fakülte), Kamu Yönetimi, Rekreasyon(Fakülte), Antropoloji…

TS-1 Sosyal Bilimler Ağırlıklı 
Programlar

Animasyon, Coğrafya, Sosyal Bilimler Öğrt., Arkeoloji ve Sanat Tarihi, 
Basın ve Yayın, İletişim, İletişim Tasarımı ve Medya, Fotoğraf ve 
Video…

TS-2 Türkçe ve Tarih Ağırlıklı 
Programlar

Rekreasyon Yönetimi(Fakülte), Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları(Fakülte), Radyo-TV-Sinema, Gazetecilik, Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler, Sanat Tarihi, Görsel İletişim, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Tarih, Türkçe Öğrt., Film Tasarım ve Yazarlık, Hititoloji…

DİL–1 İngilizce, Almanca ve 
Fransızca Dil Programları

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğrt., Fransız Dili ve Edebiyatı, 
Karşılaştırmalı Edebiyat(Alm. Fra. İng.), Mütercim Tercümanlık(Alm. 
Fra. İng.)…

DİL–2 Batı Dilleri
Arnavut Dili ve Edebiyatı, Turizm Rehberliği(Batı Dilleri), Eski Yunan 
Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı…

DİL-3 Doğu Dilleri Çin Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğrt., Urdu Dili ve Edebiyatı…
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2016 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLER
	YGS’ ye 2 Milyon 178 bin kişi başvurdu.
	YGS baraj puanı 150’ye çıkarıldı.
	Üniversite tercih sayısı 30’dan 24’e düşürüldü. 
	LYS başvuruları 4-14 Nisan arasında alınacak.
	LYS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak.
	Öğretmen liseleri ve imam hatip liseleri başta olmak üzere mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenciler 2016’dan itibaren ek puan alamayacak. 

2016 Yılında Puan Türü Değişen Bölümler

Program adı Eski puan türü Yeni puan türü

Kamu Yönetimi TM-2 TM-3

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler TM-2 TM-3

Siyaset Bilimi TM-2 TM-3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 TM-3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 TM-3

Uluslararası İlişkiler TM-2 TM-3

Yerel Yönetimler TM-2 TM-3

Canlandırma Filmi Tasarımı ve Yönetimi TS-1 TS-2

Film Tasarım ve Yazarlık TS-1 TS-2

Film Tasarım ve Yönetmenliği TS-1 TS-2

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (MTOK) TS-1 TS-2

Gazetecilik TS-1 TS-2

Görsel İletişim TS-1 TS-2

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı TS-1 TS-2

Halkbilim TS-1 TS-2

Halkla İlişkiler TS-1 TS-2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) TS-1 TS-2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 TS-2

Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi TS-1 TS-2
Medya ve Görsel Sanatlar TS-1 TS-2

Medya ve İletişim TS-1 TS-2

Medya İletişim ve Sistemleri (Fakülte) TS-1 TS-2

Radyo ve Televizyon TS-1 TS-2

Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 TS-2

Reklam Tasarımı ve İletişimi TS-1 TS-2

Reklamcılık TS-1 TS-2

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler TS-1 TS-2

Sinema ve Televizyon TS-1 TS-2

Türk Halkbilimi TS-1 TS-2

Yeni Medya ve Gazetecilik TS-1 TS-2
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TERCİH YAPARKEN NELERE
DİKKAT ETMELİYİM ?

TERCİH YAPARKEN…

12 yıl boyunca öğrencilerin iyi bir meslek sahibi ola-
bilmek için emek verip hazırlandıkları YGS ve LYS sonuçla-
rı açıklanmak üzere. Öğrenciler için şimdi sıra tercihlerde. 

Sınavda tüm başarılarını ortaya koyan öğrenciler 
için en önemli süreç tercih süreci. Öğrenciler sonuçlar 
açıklandıktan sonra seçim yapmanın zorluğu açısından 
ikinci bir sınav haline dönüşen tercihlerle karşı karşıya 
kaldılar. Çünkü kazanamadığımız bir sınavın telafisi ya-
şantımızda bir yılı alırken yanlış yapılan bir tercih bundan 
sonraki yaşantımızı tümden etkilemektedir. Bu açıdan öğ-
rencilerin sıkı bir çalışma ve araştırma ile tercih dönemini 
geçirmeleri gerekir.

Tercih ile sadece üniversite-meslek seçimini değil 
hayatımızın da tercihini yapmış oluyoruz. Çok güzel diye 
bildiğimiz, algıladığımız bir meslek aslında iş imkânı olma-
yan meslekler arasında olabiliyor iken, bizlerin pek duy-
madığı, bilgi sahibi olmadığı bir meslek ise iş imkânı yani 
istihdam oranı ve kazancı çok olan bir meslek olabiliyor. 
Üniversite 1. sınıf öğrencileriyle yapılan araştırma öğren-
cilerin % 40’ının okudukları bölümden memnun olmadık-
ları ve bölümlerini değiştirmeyi düşündükleri ortaya çık-
mıştır.

Adaylar bilinçli ve doğru tercih yapabilmeleri için şu 
soruların mutlaka cevaplandırmaları gerekir.

Seçeceğim meslek benim ilgi ve yeteneklerime 
ve kişilik özelliklerime uygun mu?

Bölümün istihdam olanakları nasıl?

Üniversite bana ne tür imkânlar sunuyor?

Barınma, ulaşım, öğrenim göreceğim yer ve burs 
koşulları nasıl? Hedeflediğim bölümün ve üniversi-
tenin özel koşulları neler? Hedeflediğim bölüm bana 
kariyer imkânı kazandırıyor mu? Önceki yıllara oranla 
sınava giren öğrenci sayıları ve bölüm kontenjanları 
nasıl bir değişime uğradı? 

Tüm bunlar dikkate alındığında öğrencilerin bu iki 
haftalık tercih sürecini iyi değerlendirmeleri ve mutlaka 
bir uzmandan yardım almaları gerekir. Çünkü her yıl üni-
versite ve bölüm bilgileri, başvuran kişi sayısı, mesleklerin 
istihdam olanakları, yeni ortaya çıkan meslek alanları v.b. 
farklılık gösterebilmektedir.

2015-2016 yılında yeni açılan üniversiteler, bö-
lümler ve vakıf üniversitelerinin sunduğu imkânlar dü-
şünüldüğünde söz konusu değişiklikler hakkında sağ-
lıklı bilgi almak ve bu doğrultuda tercihlerde bulunmak 
gerekir. Öğrencilerin tercihlerini mutlaka uzman rehber 
öğretmenler-eğitimciler eşliğinde belirlemeleri gerek-
mektedir. Ancak öğrencilerin her şeyden önce ÖSYS’nin 
2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kıla-
vuzu’nu detaylı şekilde incelemeleri gerekir, kılavuz öğ-
renciler için rehber olacak. Özellikle bölümlere giren en 
son adayın taban puanı, başarı sırası kontenjanları bu 
yılki tercihlerin belirlenmesinde büyük önem taşıyacak.

YGS ve LYS’ de doğru tercihler, iyi bir üniversi-
teye girmek için çok önemlidir. 

Peki, doğru tercih nasıl yapılır? 

Sizler Üniversiteli olma yolunda önemli bir aşama-
yı yani ders çalışma ve sınavı aştınız. Şimdi sıra doğru 
tercihi yapmaya geldi. Doğru tercih yapmak, kariyeriniz 
ve gelecekteki mutluluğunuz için önemli. Bu nedenle 
tercih döneminin her dakikasını bilinçli ve dolu dolu kul-
lanmanız yararınıza olacaktır 

Önceki yıllarda, üniversite adaylarının tercih dav-
ranışı konusunda yapılan bilimsel araştırmalarının çar-
pıcı sonuçlarından birisi de üniversite adaylarının anket 
sorularına verdikleri yanıtların sonuçların açıklanma-
sının öncesinde ve sonrasında farklılık göstermesiydi. 
Sonuçlar öncesinde niyetler, sonrasında ise matematik-
sel gerçekler dile getirilmektedir. Pek çok aday aylardır 
zihinlerinde şekillenen hedefleri sonuç belgesindeki 
puanlara göre gözden geçirmek zorunda kalacak. Bu 
açıdan adayların aldıkları puanlar ölçüsünde gerçekçi 
hedefler oluşturması gerekir.

Tercih listesi hazırlanırken dikkate alınması gere-
ken pek çok nokta vardır. Bunlar; 

Tercih listesi oluşturulurken mutlaka 2016 ÖSYM 
kılavuzunu ve kontenjan koşullarını temel kaynak ola-
rak alınız.

Öğrenciler olarak öncelikle kendi isteklerini göz 
önünde tutarak;

> Bölüm seçimi

> Üniversite seçimi ve

> İl seçiminden oluşan geniş yelpazeli bir lis-
te oluşturmalıdır.

Belirlenen bölümlerin karşılarına yüzdelik di-
lim-başarı sıralamaları yazılmalıdır. Tercihlerde yüzdelik 
dilim önemli olmakla birlikte başarı sırasının da önemi 
büyüktür.

Örneğin; başarı sırası ilk 5 binde olan öğrencilerin 
tercihlerine ilk 2 binden başlamaları ama tercih yoğun-
laşmasının 4-8 bin arasında olması; Başarı sıralaması 
15 binde olan öğrencilerin 10-11 bin cıvarında birkaç 
tercih yapması, ama tercih yoğunlaşmasının 12-18 bin 
arasında olması daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.



kocaeli.meb.gov.tr

9

İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
PDR Bölümü 

TERCİH YAPARKEN NELERE
DİKKAT ETMELİYİM ?

TERCİH YAPARKEN…

Üniversite adayı öğrenciler, tercihlerine ve geleceklerine 
karar verme sorumluluğunun yalnızca kendilerine ait olduğu-
nu bilerek hareket etmeli ve son kararı -kendilerinin vermesi- 
gerektiğini bilmelidir. 

Genelde;
> İş olanakları-kazanç
>Eğitim-istihdam hizmetleri
>Ulaşım
>Barınma-yurt
>Prestij
>Diploma geçerliliği - denklikler
>Kariyer imkânı
>Yan dal-çift anadal
>Akademik kadro
>Dil eğitimi
>Değişim programı
>Sosyal kültürel faaliyetler

Tercih sürecinde üzerinde düşünülen en önemli başlıklar-
dır. Bu noktadan hareketle; Tercihlerinizi yaparken mutlaka 
bir uzmandan yardım almalısınız. Tercih listesi kişiye özeldir. 
Arkadaşlarınızın sıralaması sizin için geçerli değildir.

Öğrenciler tercih listesinde, sadece gerçekten yerleşmek 
istediği yükseköğretim programlarına yer vermelidir. Okul 
türü, alan, bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. koşullarına uygun 
olmayan-şartların tutmadığı bölümleri tercih etmemelisiniz. 
Bu yüzden seçilecek yükseköğretim programının özel koşul-
ları titizlikle gözden geçirilmelidir. 

Üniversite adayları, toplam 24 tercih yapabileceklerdir. Bu 
nedenle tercihler daha geniş yelpazede düşünmelidir. En çok 
istenilen programdan itibaren tercih edilen bölümler sırala-
malıdır. Tercihler bir alttaki tercihle karşılaştırarak önceki ter-
cihin daha çok istenen bir bölüm olmasına dikkat edilmelidir.

Geleceğin gözde meslekleri konusunda araştırma yaparak 
teknik bilgi desteği almalısınız. “ Rehber Öğretmenler, Eği-
tim Uzmanları, Meslek elemanları, internet) yapılacak 
araştırmada Okurken görülecek dersler nelerdir?” “Bu 
dersler hoşlanacağınız nitelikte mi?” “Bu bölümü bitir-
diğinizde ne ölçüde iş imkânı var?” “Okumayı düşündü-
ğünüz üniversitenin fiziksel şartları ve sosyal ortamı 
nasıl?” “Barınma ve burs imkânı sağlanabiliyor mu?” 
“Teorik eğitimle iş hayatındaki pratiği birleştirebilmiş 
mi?” Gibi sorulara cevap bulunmalıdır. Tercih listesinde yer 
vermeyi planladığınız üniversitelerin eğitim programı, sosyal 
koşulları, yerleşke koşulları hakkında bilgiye sahip olmalısınız. 
Mutlaka web adresini ziyaret ediniz. Seçmek istediğiniz bö-
lümlerin 5 yıl önceki, şimdiki ve 5 yıl sonrası durumu hakkında 
bilgi edinmeye çalışmalısınız.

Yerleştirme puanlarınızı, yüzdelik dilimlerinizi ve başarı sı-
ralamalarınızı tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlerin taban 
puanları, yüzdelik dilimleri ve geçen yıl o bölümü en son kaza-
nanların sıralamalarıyla karşılaştırmalısınız. Yeni açılan bölümle-
rin tablolarda puanları belirli olmadığı için diğer üniversitelerle 
karşılaştırarak ve istek sırasına göre listenizde yer vermelisiniz.

Yeni açılan üniversite ve programları dikkatle takip etmeli-
siniz. Ortak alan tercihlerini dikkatle yapmalısınız. Sıralama dai-
ma göz önünde bulundurulmalıdır. Meslek Lisesi çıkışlı adaylar, 
sınavsız geçişi göz önünde bulundurmalıdır. Sınavsız geçişin 
kriterleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli kılavuzdan şartlar 
okunmalıdır.

Okul birincisi olan adaylar kendileri için ayrılan bu kontenja-
na sadece mezun oldukları yıl bir defaya mahsus kullanabilirler. 
Farklı puan ve alan tercihi yapılabilir ancak bu durumun zorluk-
ları olacaktır.

Yüzdelik dilimler ve puanlar fikir vermek amacıyla kılavuza 
konulmaktadır. Adayların yüzdelik dilimlerinin ve puanlarının 
tam karşılığı olmayabilir. Kılavuzdaki hangi tablodan kaç tercih 
yapabileceğinizi göz önünde tutarak, tabloları dikkatli ve ayrın-
tılı olarak incelemelisiniz.

Üniversite tercihiniz özellikle iş yaşamınızdaki ilk yıllarda 
size fazlasıyla gerekli olacak. Hangi üniversiteden mezun ol-
duğunuz işveren tarafından önemle değerlendirilecek. İş yaşa-
mına erken başlamak, yabancı dil öğrenmek, geliştirici sosyal 
kulüp faaliyetlerine katılmak gençlerin üniversite sonrası uyum 
sürecini hızlandıracak unsur olacak.

Tercihler döneminde birçok adayın, yaşadığı ildeki üniversi-
teleri tercih etme eğilimi var. Hâlbuki öğrencinin kapasitesi ve 
yeteneği daha kaliteli bir üniversiteyi kazanmaya elverişli ola-
biliyor.

Ailesiyle beraber olma düşüncesi, öğrenciyi bu seçiminden 
alıkoymaktadır. Bu gibi durumlarda öğrenci, aile ve rehber öğ-
retmenin ortak bir anlayışla karar vermeleri ve tercihlerde bu-
lunmaları daha yararlı olacaktır. Bazı meslekler vardır ki, mezun 
olunan üniversitenin ismi, iş yaşamına geçildiğinde bir referans 
oluşturur. Bu yüzden öğrencinin, bulunduğu ilde okuma fikri, 
eğer çok özel bir neden yoksa vazgeçilmez bir amaç haline gel-
memelidir. 

Üniversite tercihleri adaylar için olduğu kadar aileleri için de 
son derece önemli bir süreç. Zira çocuklarıyla aynı fikirde olma-
yan ebeveynler için bu aşama adeta bir sınav niteliği taşıyacak. 
Aileler çocuklarına destek olmalı ancak nihai kararda baskın be-
lirleyici olmamalıdır. LYS Puanınızın ne anlama geldiğini öğrenin 
ve bunun için uzman rehber öğretmenlerden yardım alın.

Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Kriterler Şunlardır:
İlgileriniz ve Yetenekleriniz tercihlerde ön planda olmalıdır.
Başarı yani güçlü zayıf yönlerin bilinmesi önemli
Bölüm Tercihi yerine Alan tercihi 

(Ör. Bilgisayara mühendisliği yerine Bilgisayar bilimleri bö-
lümlerini (yazılım Mühendisliği, Bilişim sistemleri Mühendisliği 
vb.) Tıp Fakültesi yerine sağlık alanı hedeflemek)

Üniversite eğitiminin kalitesi araştırılmalıdır.
Başarılı yani güçlü zayıf yönlerin bilinmesi önemlidir.
Bölüm tercihi yerine alan tercihi yapılabilir
Coğrafik konum-ulaşım-barınma
Sosyal kültürel sportif olanaklar
Bilimsel teknolojik altyapı(çıktı-icat-patent-proje) araştırılmalıdır.
Değişim programları-denklikler-yan dal- çift ana dal araştırılmalıdır.
Coğrafi konum, ulaşım, barınma durumları araştırılmalıdır.
Sosyal-Kültürel-Sportif olanaklar araştırılmalıdır.
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Üniversite adaylarının tercih listelerinde en çok yer verdikleri meslek alanlarında öğ-
retmenlik-eğitim bilimleri ilk sırada gelmektedir. Cinsiyete göre alan meslek tercihlerinde ise 
kız öğrenciler eğitim bilimleri-öğretmenlik en çok tercih edilen alan iken erkek öğrencilerde 
mühendislik alanı ilk sırada yer almaktadır. 

YÖK Tarafından Belirlenmiş 
Başarı Sıralaması Zorunluluğu Olan Programlar

Tıp programları 40.000

Mühendislik programları 240.000

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç) 

Mimarlık programları 200.000

Hukuk programları 150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ MÜHENDİSLİK 
BİL.

TEMEL BİLİMLER İKTİSADİ İDARİ 
BİL

SAĞLIK BİLİMLERİ SANAT SOSYAL 
BİL

19%

16%

13% 13%

9%

4%

Öğrencilerin En Çok Tercih Ettiği Alanlar

Kız Öğrenciler : EĞİTİM BİLİMLERİ
Erkek Öğrenciler : MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

İlk 10.000 deki öğrencilerin en çok 
tercih ettiği üniversiteler

Hacettepe Üniversitesi

ODTÜ

Boğaziçi Üniversitesi

İTÜ

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ege üniversitesi

İlk 10.000 deki öğrencilerin en çok 
tercih ettiği bölümler

Elektrik Elektronik Müh.

Hukuk Fakültesi

İşletme-Ekonomi

Makine Mühendisliği

Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği

Psikoloji-PDR

Y.Dil Mütercim-Tercümanlık
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SIRA ÜNİVERSİTE

1 O D T Ü

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

4 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 

5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

6 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

7 GEBZE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

8 EGE ÜNİVERSİTESİ

9 GAZİ ÜNİVERSİTESİ

10 SABANCI ÜNİVERSİTESİ

11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ

12 İZMİR YÜK. TEK. ENSTİTÜSÜ

13 KOÇ ÜNİVERSİTESİ

14 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

15 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI
GENEL PUAN TABLOSU

SIRA ÜNİVERSİTE ÜLKE

1 HARVARD UNİVERSİTY ABD

2 STANFORD UNİVERSİTY ABD

3 MASSACHUSETTS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY ABD

4 UNİVERSİTY OF CALİFORNİA BERKELEY ABD

5 UNİVERSİTY OF CAMBRİDGE İNGİLTERE

6 CALİFORNİA INSTİTUTE OF TECHNOLOGY ABD

7 PRİNCETON UNİVERSİTY ABD

8 COLUMBİA UNİVERSİTY NEW YORK ABD

9 UNİVERSİTY OF OXFORD ABD

10 UNİVERSİTY OF MİCHİGAN ABD

11 UNİVERSİTY OF WASHİNGTON SEATTLE ABD

12 UNİVERSİTY OF CALİFORNİA LOS ANGELES ABD

13 UNİVERSİTY OF PENNSYLVANİA ABD

14 THE JOHNS HOPKİNS UNİVERSİTY ABD

15 UNİVERSİTY COLLEGE LONDON İNGİLTERE

2015 DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

2015 TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

KAYNAK: ODTÜ Enformatik Enstitüsü (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı
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GÖZDE ÜNİVERSİTELER
HANGİLERİDİR ?

DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA TÜRKİYE’DEN 5 ÜNİVERSİTE VAR.

En iyi üniversiteler ABD ve İngiltere de. 

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında her yıl olduğu gibi 2015 de yine Amerika ve 
İngiltere Üniversiteleri ilk 10 u paylaştı.

2015’ teki araştırma sonuçlarına göre; ilk 500’e giren ODTÜ, Hacettepe, Ege, İTÜ ve İstanbul 
üniversiteleri, oluşturulan listelerin tümünde de yer buldu.

Toplam bilimsel doküman sayısı

Doktora öğrenci sayısı

Öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, 

Makale sayısı, Atıf sayısı

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı

Hardvard Üniversitesi 

Massachusetts Tek. Üniv.

Cambridge Üniversitesi

Oxford Üniversitesi

Yale Üniversitesi

Imperial College London

Columbia University

EN İYİ ÜNİVERSİTELER KRİTERLERİ DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ

KAYNAK: ODTÜ ENFORMATİK LAB.2014

 Türkiye’deki üniversitelerde 2015 yılında yaklaşık 6. 000.000 öğrenci bulunmaktadır.

Devlet Vakıf Yurtdışı 
Onaylı

Özel MYO KKTC Harp Askeri MYO

108

81

19 9 10 4 6

Türkiye’deki Üniversite Sayıları 

• Bilinen ilk üniversite Şanlıurfa yakınlarındaki ovada kalıntıları 

bulunan Harran Üniversitesi’dir. 

• Dünyadaki ilk resmi üniversite Bologna’da 1088 de kurulan ve 

latince adı Alma Mater Studiorum olan okuldur. 

• Ülkemizde ilk üniversite 1453 te Fatih külliyesinde açılan 

Darülfunun yani İstanbul üniversitesidir.

ODTÜ

Hacettepe üniversitesi

İTÜ 

Boğaziçi üniversitesi

İstanbul üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ankara üniversitesi
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BALKAN ÜNİVERSİTELERİ
(OSYM onaylı)

Aşağıda isimleri ve örnek bazı bölümleri verilen üniversiteler OSYM merkezi 
yerleştirme sonucunda öğrenci almaktadır. Bu üniversitelerin diplomaları OSYM 
tarafından tanınmaktadır. Detaylı bilgi için 2016 OSYM kılavuzunu inceleyiniz.

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)

Bölüm Puan Kontenjan Puan

 

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%50) TM-3 10 258,788
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (%50 ) TM-1 10 ---
Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 ---
Siyasal Bilimler (%50 Burslu) TM-2 5 ---
Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 5 ---
Görsel Sanatlar (%50 Burslu) YGS-5 10 228,787

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)

Bölüm Puan Kontenjan Puan
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 16 ---
Uluslararası Ticaret ve Finans(%50 Burslu) TM-1 8 ---
Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 16 261,062
Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 22 297,697
Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu) TM-2 6 ---
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 3 ---

KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)

Bölüm Puan Kontenjan Puan

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğrt) DİL-3 25 ---

SARAYBOSNA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
(SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK)

Bölüm Puan Kontenjan Puan

Ekonomi (Ücretli) TM-1 10 181
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* Aktif çalışan bir Teknopark’a sahip olması ve 
Üniversite-Sanayi işbirliğine verilen önem,

* Çağın gereklerine uygun, teknolojik açıdan 
güçlü laboratuvarlarda eğitim,

* Alternatif iş alanlarına sahip bölüm ve prog-
ramlarının olması,

* Avrupa Üniversiteler Birliği ve Magna Charta 
üyeliğine sahip olması,

* Eğitimde Uluslararası Akreditasyon Süreci’ni 
tamamlayarak Avrupa Kredi Toplama ve Transfer 
Sistemi (AKTS) Etiketini (2013-2016) almış olması,

Değişim Programları

Erasmus+ Programı

Farabi Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Çift Anadal Programı

Kütüphane

Merkez kütüphanemizle araştırma/geliştirme, 
eğitim ve öğretim için gerekli olan güncel bilgiyi 
çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrenci-
lerimizin hizmetine sunmaktadır.

Merkez Kütüphanemiz bilgisayar ağına sahip 
olup kesintisiz internet erişimi bulunmaktadır.

KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ

Sevgili Öğrenciler,

Sanayi kenti Kocaeli ile kucaklaşmış, halkla içi-
çe, öğrencisi ile bütünleşmiş, akademinin kurumsal 
kimlik kazandığı önemli bir merkez olan Kocaeli 
Üniversitesi ortak akıl ve duygu birliği üzerine inşa 
edilmiş bir kurumdur.

Ulusal ve Uluslararası alanda öncü ve saygın, 
engelsiz bir yaşamı, üretkenliği destekleyen, diğer 
üniversiteler ve kurumlarla aktif iletişim ve işbirli-
ği içerisinde olan üniversitemiz sürekli gelişmek-
te, kendini yenileyerek büyümektedir. Ülkemizin 
uluslararası standartlarda bilim ve sanat üretimin-
de öncü kurumlarından olan üniversitemizde siz 
değerli aday öğrencilerimizi aramızda görmekten 
mutluluk duyarız.

* Üniversitemiz; 14 Fakülte, 7 Yüksekokul, 1 
Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 13 Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, 28 Araştırma ve Uygulama Bi-
rimi, 21 Meslek Yüksekokulu , 86 Öğrenci kulübü ve 
topluluğu ile 77.920 öğrencisi ile 16 farklı yerleş-
kede öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Neden Kocaeli Üniversitesi?

* Modern ve yaşayan bir kampüs ortamı,

* Bilimde evrensel ölçütlerde kaliteli bir eğitim 
anlayışı,

* Genç, donanımlı ve dinamik akademik kadrosu,

* Sanayi kenti Kocaeli’nde yer alması sebebiyle 
iş olanakları ile erken tanışma fırsatı,

* Araştırma ve Uygulama Hastanesinin en son 
teknolojiyle inşa edilmiş olması, modern tıbbın tüm 
imkanları kullanılarak hastalara çok sayıda merkez 
ve birimi ile (organ nakli gibi) hizmet vermesi.

* Umuttepe Yerleşkesi’nde tüm öğrencilere açık 
kablosuz internet erişimi,

* Öğrenciyi merkeze alarak değer veren, geliş-
meye açık bir üniversitede eğitim imkanı sunması.

Fotoğraf:BÜLENT ŞENTÜRK
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KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ

1976 yılında “Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” adı altında Elektrik, Makine, 
Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Kurulan bu kurumlar, 20 Temmuz 
1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak bağlanmış, 3 
Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile de “Kocaeli Üniversitesi” adını almıştır.

Yarı Zamanlı Çalışma Programı
Üniversitemiz öğrencileri, kurumumuz bünye-

sinde yer alan uygulama birimleri ve atölyelerde 
yapacakları başvuru ile yarı zamanlı çalışma bur-
su edinebilmektedir. Üniversitemiz uygulama bi-
rimlerinde yarı zamanlı olarak çalışan öğrencileri-
miz üniversitemizin sağladığı burs imkanlarından 
faydalanabilmektedir.

Beslenme
Tüm yerleşkelerimizde mevcut olan öğrenci 

yemekhanelerinden öğrencilerimiz öğlen ve ak-
şam öğünlerinde yararlanmaktadır. Ayrıca ekono-
mik durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz 
yemek bursu sağlanmaktadır.

Sağlık
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı 

olarak Üniversitemiz personeli, bakmakla yüküm-
lü oldukları yakınları ve öğrencilerine (kimlik kart-
larıyla) poliklinik düzeyinde, ayaktan muayene ve 
diş tedavi hizmetlerini ücretsiz olarak vermekte-
dir. Öğrenciler gerekli görüldüğü takdirde ileri 
tetkik ve tedaviler için Üniversitemiz Araştırma 
ve Uygulama Hastanesine, Diş Hekimliği Fakül-
tesine sevk edilmektedirler.

Barınma
Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar ve çeşitli 

özel yurtlar öğrencilerimize hizmet sunmaktadır.

Ulaşım
Üniversitemizden toplu taşıma araçları ile 

şehrin her noktasına ulaşım imkânı bulunmakta-
dır. Şehirlerarası seyahat eden firmaların üniver-
sitemiz kampüsünde bulunan ofisleri aracılığı ile 
servis hizmeti verilmektedir.

 Spor ve Kültürel Olanaklar
Ulusal, uluslararası her türlü kongre, sempoz-

yum vb. çalışmaların gerçekleştirildiği öğren-
cilerin kullanımına açık ve çok amaçlı Kültür ve 
Kongre Merkezi’nin yanı sıra çalıştay odaları da 
bulunmaktadır. Her türlü spor etkinliğinin yapıldı-
ğı 2500 kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik 
yüzme havuzu personelimiz ve öğrencilerimizin 
yanı sıra üniversite dışından gelen kullanıcılara 
da hizmet vermektedir.

Fotoğraf:OKAN KILMANOĞLU
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GEBZE
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Gebze Teknik Üniversitesi mühendislik, mimarlık, 
temel bilimler ve işletme alanlarında programlar 
sunan araştırma odaklı bir devlet üniversitesidir. 

Neden GTÜ ? 
• Araştırma, yayın ve yenilikçilik endekslerinde 
ilk sıralarda.
 • Dünya çapında prestijli okullardan doktoralı 
seçkin akademik kadro.
 • Türkiye’nin en yoğun sanayi bölgesinde ko-
numlu.
 • Lider sanayi kuruluşları ve araştırma merkezle-
ri ile yenilikçi proje iş birlikleri.
 • Öğrenciler için yakın çevrede iş deneyimi ka-
zanma fırsatları.
 • Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim prog-
ramlarıyla uluslararası ve ulusal hareketlilik.
 • Proje odaklı, sürekli güncellenen ders içerikleri.
 • Avrupa Komisyonu’nun AKTS Sistemine enteg-
rasyonu.
 • Avrupa Komisyonu tarafından verilen Diploma 
Eki’ni ilk alan üniversitelerden. 
• Son 5 yılda Üniversitelerin Akademik Perfor-
mansa Dayalı Genel Sıralamasında hep ilk 10
arasında.

• Girişimcilik endeksinde Devlet 
Üniversitelerinde hep ilk 10 arasında
 • Dünya çapındaki elektronik veri tabanlarına 
erişim imkanı sağlayan zengin kütüphane 
altyapısı. 
• Geniş sosyal, kültürel ve sportif aktivite 
imkanı.
 • Demiryolu, hava ve karayolu ile İstanbul ve 
İzmit’ten kolay ulaşılabilir, doğallığı korunmuş 
kampüs. 
• Çift anadal ve yandal programları ile ikinci 
diploma imkanı.
 • İki kişilik ve mutfaklı yeni nesil KYK yurt 
imkanı. 

LİSANS PROGRAMLARI 
Temel Bilimler Fakültesi 
• Fizik • Kimya • Matematik • Moleküler Biyoloji 
ve Genetik 
İşletme Fakültesi 
• İşletme 
Mimarlık Fakültesi 
• Mimarlık 
Mühendislik Fakültesi 
• Bilgisayar Mühendisliği• Çevre Mühendisliği 
• Elektronik Mühendisliği • Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği (YÖK onayı bekleniyor)
• Endüstri Mühendisliği (YÖK onayı bekleniyor)
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GEBZE
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE 
SOSYAL YAŞAM 

Spor Faaliyetleri ve İmkanları 
Tenis Kortları, Halı ve Normal Futbol Sahası, Vo-
leybol, Basketbol, Masa Tenisi Salonları, Sauna 
Odası ve Kondisyon Merkezi ile tüm öğrenci ve 
personelimize hizmet verilmektedir. Ayrıca yarı 
olimpik bir açık havuzumuz bulunmaktadır. 

Barınma 
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 676 kişi kapasiteli 
karma olarak hizmet veren yurtta tek ve çift ki-
şilik odalarda otel konforu sunulmaktadır. Deniz 
manzarası ve sakin ortamıyla yurt, internet ve 
diğer sosyal imkânları öğrencilerimize sunmak-
tadır. 

Beslenme ve Kafeterya 
Üniversitemizde 2 adet yemekhane ve 5 adet 
kantin ile öğrencilerimize hizmet verilmektedir..

Burslar ve Diğer Yardımlar 
İhtiyaç sahibi öğrencilerimize Üniversitemizce 
yemek bursu verilmektedir. Bunun dışında bazı 
birimlerimizin ihtiyacını karşılamak ve öğrenci-
lerimize maddi destek vermek amacıyla Kısmi 
Zamanlı Çalışma Bursu verilmektedir. 

Ulaşım 
Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü, 
İstanbul ve Kocaeli arasında hava, kara ve deniz 
yollarının kesiştiği stratejik bir noktada bulun-
maktadır. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 
kampüse sadece 20 km mesafededir. Türkiye’nin 
Avrupa ve Anadolu yakalarını birleştiren tren 
hattı durağı kampüs içerisinde bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Gebze, İstanbul ve Kocaeli arasın-
da çalışan pek çok otobüs hattı kampüsle şehir 
merkezleri arasındaki ulaşımı sağlar. Gebze’den 
Türkiye’nin her yerine otobüs yolculuğu yapmak 
da mümkündür. Ayrıca Eskihisar feribot hattı 
kampüse 15 dakika mesafede olup Marmara De-
nizinden Yalova’ya geçiş de yapılabilmektedir. 
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ÜLKEMİZDEN BATIYA
BEYİN GÖÇLERİ

Ülkemizde yetiştiler ancak…

Beyin Göçü Nedir? Beyin göçü; az gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkedeki iyi eğitimli, düşünen, üreten, 

kalifiye, nitelikli, seçkin, profesyonel ve yetenekli işgücünün araştırma ya da çalışma yapmak amacıyla en ve-

rimli dönemlerinde gelişmiş ülkelere gidip geri dönmemeleriyle meydana geliyor. Beyin göçü iyi eğitim görmüş, 

kalifiye ve yetenekli işgücünün yetiştiği az gelişmiş/gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye akışı/göçü 

olarak tanımlanabilir. Kıt ve sınırlı kaynakları ile yetiştirdiği değerli beyinleri kaybeden gelişmiş/gelişmekte olan 

ülkelerin beyin göçü nedeni ile gelişmeleri daha da yavaşlarken, az gelişmiş ülkelerin yetişmiş beyinlere daha 

yüksek ücret ve daha iyi olanaklar sağlaması ile gelişmeleri daha da hızlanmaktadır.

Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL
Diyarbakır doğumlu dünyaca ünlü 
nöro cerrah Ankara Üniversitesi 

mezunu

Prof. Dr. Gökhan Hotamışgil. 
Harward’da Genetik Bölüm Başkanlığı, 

Obezite, şeker hastalığı ve kalp 
hastalıklarıyla ilgili kendi patentleri 

olan ünlü Türk bilim insanı. 

Prof. Dr. Ali ERDEMİR 
Nanoteknoloji, İTÜ metalurji 

mühendisliği. Chicago Üniversitesi 
metalurji ve malzeme mühendisliği 
doktorası. Nanoteknoloji kullanarak 

geliştirdiği yapay elmas özelliği 
taşıyan buluşu ile R&D ödülünü 4 kez 

kazanmıştır.

Prof. Dr. Muzaffer SHERİF
İzmir Doğumlu. Dünyaca ünlü 

Psikolog. İstanbul, Harward ve 
Columbia Üniversiteleri

Prof.Dr. Feryal OZEL- N A S A. Fizik, 
uygulamalı Matematik. Columbia 

Üniversitesi yüksek onur derecesi 
mezuniyeti. Harward Üniversitesi Fizik 
Doktorası. Arizona Üniv. Öğretim Üyesi

Betül Gözel 
Tıp doktoru. Farelere yüz nakli 

yaptı. Tayvan’da fareden fareye 
damar, sinir ve saç derisini 

naklederek, ölü bir insandan 
yaşayan insana yüz naklinin 

önünü açtı. 

Prof. Dr. Vamik VOLKAN
Kıbrıs Doğumlu, Dünyaca ünlü 
Psikoanalist. Çalışmalarıyla S. 

Freud Ödülü almıştır.

Munci KALAYCI - ORGAN NAKLİ 
Domuz karaciğeri ile insan 

yaşatan bilim adamı.1963 Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu 

Prof. Dr. Attila ERTAN 
Gastroentrolog 1963 Ankara Tıp 
Fakültesi mezunu. Uzmanlığını 

Pensylvania Üniversitesinde yaptı. 
Texas Üniversitesi Gastronenteroloji 

ve Hepatoloji dalında öğretim 
üyeliği de yapıyor.

 Ord. Prof. Dr. Serdar Sarıçiftçi - Güneş Enerjisi ve Fizikokimya Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu - Ekoloji, Ornitoloji  
 Prof. Esen Ercan Alp - X-Işınları Spektroskopisi   Prof. Dr. İskender Gökalp - Uzay Havacılık İtme Teknolojileri
 Prof. Dr. Banu Onaral - Biyomedikal Mühendislik   Prof. Dr. Hayat Önyüksel - Gen Tedavisi 
 Prof. Dr. Prof. Ant Bozkaya - İnovasyon Ekonomisi ve Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Alper Ertürk - Titreşimden Düşük Enerji Üretimi 
 Dr. Şeyda Ertekin - Yapay Zekâ    Prof. Murat Günel - Moleküler Genetik
 İsveç Enerji Bakanı: İbrahim Baylan (Mardin)   İsveç Şehircilik Ve İskan Bakanı: Mehmet Kaplan (Gaziantep)
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ÖĞRENCİ
DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Erasmus – Socrates Programı:
Erasmus programı, yükseköğretim ku-
rumlarının birbirleri ile işbirliği yapma-
larını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa 
Birliği programıdır. Yükseköğretim ku-
rumlarının birbirleri ile ortak projeler 
üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli 
öğrenci ve personel değişimi yapa-
bilmeleri için karşılıksız mali destek 
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükse-
köğretim sistemini iş dünyasının gerek-
sinimlerine uygun olarak geliştirmek 
ve üniversite mezunlarının iş dünya-
sında istihdam edilebilirliğini arttırmak 
amacıyla yükseköğretim kurumları ile 
çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin 
ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik 
etmektedir. Programın amacı Avrupa’da 
yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve 
Avrupa boyutunu güçlendirmek, öğren-
cilerin kendi ülkeleri dışındaki öğretim 
kurumlarında belirli bir süre eğitim gör-
melerine olanak sağlamaktır. Erasmus 
programı, üniversiteler arasında ülkele-
rarası işbirliğini teşvik ederek; öğrenci-
lerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı 
değişimini sağlayarak; programa katılan 
ülkelerdeki çalışmaların ve alınan dere-
celerin akademik olarak tanınması ve 
şeffaflığın gelişmesine katkıda bulu-
narak bu amacı gerçekleştirmeye çalış-
maktadır. Erasmus programı 1987’den 
günümüze uygulanmaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Erasmus programı, Hayat boyu Öğren-
me Programına dahil ülkeler olan Avru-
pa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine 
üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı 
üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve 
Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında 
yer alan Türkiye ve İsviçre yüksek öğ-
retim kurumlarının istifadesine açıktır.

Mevlana Değişim Programı Nedir?
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde 
eğitim veren yükseköğretim kurumları 
ile yurtdışında eğitim veren yükseköğ-
retim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimini mümkün 
kılan bir programdır. 2011 ile birlikte 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumları 
ile ülkemizdeki yükseköğretim kurum-
ları arasında öğrenci ve öğretim ele-
manı değişiminin önü açılmıştır. Diğer 
değişim programlarından farklı olarak, 
hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın 
değişim programı bünyesindeki hare-
ketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim 
kurumlarını kapsamaktadır. Değişim 
programına katılmak isteyen öğrenciler 
en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; 
öğretim elemanları ise en az 1 hafta en 
fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğ-
retim kurumlarında ders vermek üzere 
programdan faydalanabilirler. Benzer 
şekilde dünyanın bütün bölgelerinden 
de öğrenci ve öğretim elemanları Tür-
kiye’deki yükseköğretim kurumlarına 
gelebilirler.

Kimler Katılabilir?
Mevlana Değişim Programı kapsamın-
da öğrenci değişimine, Türkiye’deki 
bütün yükseköğretim kurumlarında 
örgün eğitim programlarına kayıtlı ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana 
Değişim Programı Protokolü imzalayan 
yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim ku-
rumlarında görev yapan tüm öğretim 
elemanları da Mevlana Değişim Prog-
ramına katılabilirler. Öğretim elemanla-
rının hareketlilik kapsamında yer alan 
akademik faaliyetleri haftalık olarak 
toplam altı saatten daha az olamaz. 
Ders saatlerinin haftalık olarak altı sa-
ati doldurmaması durumunda seminer, 
panel veya konferanslar gibi akademik 
faaliyetler de bu kapsamda değerlen-
dirilir.

Farabi değişim programı ne 
demektir?
Türkiye’deki üniversiteler ara-
sında bir dönem ( Sadece Güz 
Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Ba-
harDönemi) öğrenci hareketli-
li-ğine olanak sağlayan bir prog-
ramıdır. Kısaca “Farabi Değişim 
Programı” olarak adlandırılan 
Yükseköğretim Kurumları Ara-
sında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı, üniversite ve 
yüksek teknoloji enstitüleri bün-
yesinde ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde eği-
tim-öğretim yapan yükseköğre-
tim kurumları arasında öğrenci 
ve öğretim üyesi değişim prog-
ramıdır.

Kimler faydalanabilir?
Türkiye sınırları içinde örgün 
eğitim veren yüksek öğretim 
kurumlarında okuyan ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ile idari kadroda yer 
almayan tüm öğretim üyeleri 
Farabi programından faydalana-
bilir.
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KOCAELİ’NİN
GURURU OLDULAR...

Bize kısaca kendini tanıtır mısın?
 Adım Semih YÜCETEPE, 18 yaşındayım. Kocaeli 

Fen Lisesi’nden Mezunum. Kitap okumayı, müzik din-
lemeyi, spor yapmayı ve arkadaşlarımla vakit geçirme-
yi severim.

Hangi üniversiteye kaç puanla yerleştin?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

507,965
Ailenden bahseder misin?
Babam elektrik teknisyeni, annem ev hanımı, ab-

lam da benim gibi bir doktor adayı Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde 2. sınıfta okuyor. Ailemle birlikte Göl-
cük’te yaşıyoruz. Annemle babam her zaman gazete 
ve kitap okurlar. Bize de bu alışkanlığı kazandırdılar. 
Ayrıca babam bana her zaman her şeyin mümkün oldu-
ğunu ve hiçbir şeyi gözümde büyütmememi söylerdi.

Sınava ne zaman ve nasıl hazırlanmaya başla-
dın anlatır mısın?

9 ve 10. Sınıfta YGS’ye ağırlıklı olarak çalışırdım.
11. Sınıfta sınav yaklaştığı için LYS’ye de çalışma 

zamanının geldiğini düşündüm. 11. Sınıfta işlediğimiz 
Konuları en iyi şekilde anlamaya çalıştım çünkü LYS 
adına önemliydi.

Bu süreçte kimlerden nasıl destek aldın?
En önemlisi ailemden destek aldım. Sonra arkadaş-

larımdan, okulumdan ve dershanemden destek aldım. 
Ama bana en çok katkı sağlayan şey okulumuzun re-
kabetçi ortamı ve yarışacak birçok kişinin olmasıydı. 
Yurtta arkadaşlarımla birlikte çalışmak da gerçekten 
eğlenceliydi ve arkadaşlarımın bu konuda bana büyük 
katkıları oldu.

Sınavın ilk dakikalarını hatırlıyor musun, nasıl 
başlamıştın?

Sınavın ilk dakikalarında oldukça heyecanlıydım 
ama korkmuyordum. Gelecek soruları çok merak edi-
yordum. Her sınavda hedefim 160 olmuştur ve yine 
yapabileceğimin en iyisini yapacaktım. Önce her za-
manki gibi matematikten başladım. Sürekli kendimi sa-
ate bakmak zorunda hissediyordum ve yeterince hızlı 

olmadığımı düşünüyordum. Sonra matematiği bıraktım 
ve Türkçeye geçtim. Oradan matematik-sosyal-fen sı-
rasıyla çözerek sınavı 40 dakika önceden bitirdim.

En çok hangi alanlarda zorlandığını düşünüyor-
sun?

YGS sınavında zorlandığım bir ders olmadı ama LYS 
de matematik ve geometri de çok zorlandım. LYS sına-
vında gerçekten soru çözmenin ve bol bol tekrar yap-
manın önemini anladım. Pek fazla soru çözmediğim 
için de doğal olarak kötü geldi.

Sence başarının sırrı nedir?
Bence başarımın sırrı kendime hep yüksek hedefler 

çizmem ve kendime güvenmemdir. Derslerim kötüy-
ken bile hedefim hep yüksekti ve çalışırsam başara-
bileceğimi biliyordum. Ayrıca kitap okumanın çok ama 
çok faydasını gördüm.

Şu an tercih ettiğin bölümde mutlu musun, ter-
cihini doğru buluyor musun?

İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Her ne kadar 
başta hedefim mühendislik olsa da şuan ki seçimim-
den mutluyum. Karakterimle örtüştüğünü düşünüyo-
rum.

Sınav yaklaşırken üniversiteye hazırlanan öğ-
rencilere hangi önerilerde bulunabilirsin?

Tavsiyem sürekli hedeflerini yüksek tutmaları ve 
kendilerine güvenmeleridir. Çünkü çalışınca her şey 
mümkün. Çalışmaya geç başlamış birisi olarak bana 
göre önemli olan çalışmaya ne zaman başladığından 
çok; ne kadar iyi çalıştığın, çalışmana ne kadar odak-
landığındır.

Eklemek istediğin bir şey var mı?
Her ne kadar sınava hazırlanmak önemli olsa da 

sınav sırasında yaptıklarımız doğal olarak daha önem-
lidir. Sınav esnasında kendinize inanın, soruların hep 
çalıştığınız konulardan geldiğini düşünün ve dikkatli 
olun. Hız çok önemli bunun için kitap okuyabilirsiniz 
veya deneme çözerken hep kendinize normalden az 
süre tutabilirsiniz. Sınırlarınızı zorlayın, kendinizi aşın.

Semih ve daha birçok öğrencimiz 2015 
LYS’ de gösterdikleri üstün başarı ile ülkemizin 
en seçkin üniversitelerini kazanarak ilimizin 
gururu oldular. Şimdi sıra sizde…
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KOCAELİ’NİN
GURURU OLDULAR...

Bize kısaca kendini tanıtır mısın?
Gökberk ELMAS. Ailemin tek çocuğuyum, ailemle 

İzmit’te yaşıyoruz. Teknolojiyi ve bilimi takip ederim, 
müzikle uğraşıyorum.

Hangi üniversiteye kaç puanla yerleştin?
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendis-

liği Bölümüne MF-4 puan türünden 530,207 puanla 
223. olarak girdim.

Ailenden bahseder misin?
Çekirdek ve memur bir aileyiz. Anne ve babamın 

meslekleri gereği Anadolu’nun çeşitli illerinde yaşadık, 
bu sebeple farklı illerde okudum.

Sınava ne zaman ve nasıl hazırlanmaya başla-
dın anlatır mısın?

Lise hayatım boyunca düzenli çalışmaya özen gös-
terdim. En büyük çabayı 12. Sınıfta göstersem de 4 yıl 
boyunca çalıştım.

Bu süreçte kimlerden nasıl destek aldın?
Özellikle annemin öğretmen olması benim çeşitli 

çalışma disiplinlerini kavramamda yardımcı oldu. Ta-
bii ki okulum, öğretmenlerim ve arkadaşlarım da bana 
destek oldular. Dershaneye de gittim.

Sınavın ilk dakikalarını hatırlıyor musun, nasıl 
başlamıştın?

Herkeste olduğu gibi bende de büyük bir heyecan 
vardı; ancak sınavı görüp soruları çözmeye başlayınca 
heyecanım gitgide azaldı.

En çok hangi alanlarda zorlandığını düşünüyorsun?
 Girdiğim seneki sorular geçen senelerdekilere göre 

daha farklıydı ve bu bir zorluk faktörüydü. YGS de LYS 
ye nazaran daha çok zorlandım. Özellikle Türkçe soru-
larının uzunluğu beni zorladı.

Sence başarının sırrı nedir?
Çalışma disiplinim yılmamamı sağladı. Çok çalıştım 

ve yaptığım hataları geçiştirmeyip nedenlerini öğren-
dim. Sınavı gözümde çok büyütmedim ve yapabilece-
ğime her zaman inandım.

Şu an tercih ettiğin bölümde mutlu musun, ter-
cihini doğru buluyor musun?

Şu an hazırlık sınıfında okusam da bölümümü ta-
nıma fırsatı buldum.Teknolojiye olan hayranlığımı ona 
yenilikler katarak ifade edebileceğim için heyecanlı-
yım, mutluyum.

Sınav yaklaşırken üniversiteye hazırlanan öğ-
rencilere hangi önerilerde bulunabilirsin?

Çalışmaya dört elle sarılmak bence bu işin yegâne 
formülü. Ama bunun da kişinin kendine zarar verecek 
ve paranoyaya yol açacak derecede olmasına karşıyım. 
Korkuya kapılmadan, sakinlikle ve hakkını vererek ça-
lışanların istedikleri bölümü ve okulu kazanabilecekle-
rine inanıyorum.

Eklemek istediğin bir şey var mı?
Herkesin yoğun bir stres altında olduğunu tahmin 

edebiliyorum. Bu sıkıntılı sürecin önümüzdeki sene is-
tediğiniz okulda okumanın tek yolu olduğunu unutma-
yın. Umarım hak edenler istediklerini elde eder. Herke-
se başarılar diliyorum.

Gökberk ve daha birçok öğrencimiz 
2015 LYS’ de gösterdikleri üstün başarı ile 
ülkemizin en seçkin üniversitelerini kazanarak 
ilimizin gururu oldular. Şimdi sıra sizde…
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ÖZEL YETENEK SINAVLARI &
BÖLÜMLER

ÖĞRENCİ ALIMI NASIL OLACAKTIR?
Özel yetenek gerektiren programların sınav-

ları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim 
kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren 
programlara başvurular doğrudan programın bağlı bu-
lunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır.

•	 İç	Mimarlık
•	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği
•	Müzik	Öğretmenliği	
•	Resim-İş	Öğretmenliği
•	Seramik
•	Rekreasyon
•	Piyano	
•	Yaylı	Çalgılar
•	Sahne	Sanatlar&Tiyatro
•	Türk	Halk	Müziği	Ses	Eğitimi	
•	Türk	Sanat	Müziği	Ses	Eğitimi
•	Klasik	Bale	&Opera
•	Grafik	
•	Heykel
•	Hava	Trafik	Kontrol
•	Endüstri	Ürünleri	Tasarımı
•	Fotoğraf	ve	Video	
•	Türk	Halk	Oyunları
•	Tekstil	ve	Moda	Tasarımı	
•	Görsel	Sanatlar

Yukarıda bazı örnekleri verilen yükseköğretim 
programlarına başvurabilmek için 2016-YGS’ye girmiş 
ve 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 
puan almış olmak gereklidir. Bu programlardan her bi-
rine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az 
kaç puan almış olan adayların başvurabileceklerine 
başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim 
kurumunca karar verilerek, bu karar basın-yayın organ-
larıyla adaylara duyurulacaktır. 

Yükseköğretim programları için özel yetenek 
sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve 
kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu 
yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır. Baş-
vuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için in-
ternet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim progra-
mına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar isterlerse özel 
yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim prog-
ramlarına başvurabilirler. 

Devlet Konservatuarlarının/Konservatuarların 
lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel 
yetenek sınavı sonucu ile Konservatuarların lisans 
devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve 
esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel 
bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yetenekle-
rinin saptanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına 
doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların 
değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin 
oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda 
engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engel-
li, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli 
olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından 
en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uy-
gulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan 
hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel 
Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Üniversite-
ler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim 
Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 
2016-LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebilecek-
lerdir.

2015-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek 
sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yer-
leştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili 
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim 
programları için de uygulanacaktır. 2015-ÖSYS’de, sı-
navsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık 
öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara 
bu kural uygulanmayacaktır.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme pua-
nı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş 
Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lise-
sinin Resim alanından geliyorsa) (30.03.2012 tarihi 
itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan orta-
öğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim gör-
mekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.) 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x 
YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, 
Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin 
Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

 YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 
x YGS-P )
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OKUL BİRİNCİLERİ

Tercihlerde en çok dikkat etmesi gereken kişiler 
okul birincileridir. Çünkü bu avantajlarını sadece orta-
öğretim kurumundan mezun olduğu yıl kullanabilecek, 
sonraki yıllarda böyle bir avantajdan yararlanamaya-
caklardır. Ayrıca okul birincileri için puan avantajları 
bölümlere göre değişiklik gösterse de birçok bölümde 
taban puanların oldukça altında bir puanla hedefledik-
leri bölüme girebilme şansları yüksektir.

Geçen yıl gerçekleşen yerleştirmeler sonrası açıkla-
nan yükseköğretim lisans programları puanlarına göre 
bir örnekle açıklayacak olursak;

Kocaeli Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık Bölümüne yerleşen adayların minimum puanı 
392,75497 iken okul birincileri için ayrılan kontenja-
na minimum 380,95371 puanı ile girilebilmiştir. Bu yıl 
kontenjanlarında ise kılavuzdaki Tablo 4’te belirtildiği 
gibi iki (2) okul birincisi kontenjanı yer almaktadır.

Yine aynı üniversitenin mekatronik mühendisliği 
minimum puanı 365,84178 iken okul birinciliği mini-
mum puanı 307,90575 olarak tablolara yansımıştır. Bu 
yıl kontenjanlarında ise kılavuzdaki Tablo 4’te belirtil-
diği gibi iki (2) okul birincisi kontenjanı yer almaktadır.

2015-2016 öğretim yılında okul birincisi olanlar 
için ayrılan kontenjanlar “2016 Öğrenci seçme ve yer-
leştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve 
kontenjanları kılavuzu” Tablo 3B ve Tablo 4’te adayla-
rın paylaşımına sunulmuştur.

YGS / LYS’ lerde başarılı olan okul birincileri, ilk 
olarak genel kontenjandan, genel kontenjandan yer-
leşemedikleri taktirde okul birincileri kontenjanından 
yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine 
yerleştirileceklerdir. Okul birincileri için ayrılan kon-
tenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle tercihlerinin tümünü 
çok istenen yükseköğretim programları arasından ya-
pan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse 
hiçbir programa yerleşemeyebilirler. Okul birincilerinin 
kendilerine sağlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri 
için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tuta-

rak dengeli bir şekilde yapmaları gerekir. Tercihlerini 
dengeli yapan okul birincilerinin bir yükseköğretim 
programına yerleşme olasılıkları artar. Okul birincisi 
bilgisi, MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda alı-
nacak ve ÖSYM aday işlemleri sistemine aktarılacaktır. 
Adayların bu bilgilerini hem kendi okullarından hem de 
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 
kontrol etmeleri ve varsa düzeltmeleri ilgili kurumlar-
dan, LYS puanları hesaplanmadan önce (ÖSYM tarafın-
dan duyurulacak tarihe kadar) yaptırmış olmaları ge-
rekmektedir

• Okul birincilerine ek puan verilmez, sadece onlar 
için ayrılan kontenjanlara kendi aralarında sıralama ya-
pıldığı için rakip sayısı azalır ve kazanma olasılığı artar.

• Okul birinciliği hakkı sadece mezun olunan yıl ge-
çerlidir. Bir sonraki yıl bu haktan yararlanılamaz.

• Üniversitelerin her bölümü için okul birinciliği 
kontenjanı ayrılmaz. Okul birinciliği için hangi üniversi-
tenin kaç tane kontenjan ayırdığını ÖSYS kılavuzunda 
öğrenmek mümkündür.

• Okul birincileri iki kez yerleştirme işleminden 
geçmektedir. Okul birincisi olarak yerleşemeyenlerin 
tercih listelerine tekrar bakılarak normal yerleştirme 
işlemi yapılmaktadır.
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GELECEĞİN MESLEĞİ..!

Uzun ve yorucu bir üniversite hazırlık maratonundan 
sonra zor bir tercih dönemi üniversite adaylarını bekle-
mekte. Farklı ve yeni bölümler adaylar için mesleki hayat-
ta birçok sektörün kapılarını açmakta. Bunlardan birisi ise 
gelecekte daha da yıldızı parlayacak olan enerji sistemleri 
mühendisliğidir.

Dünya üzerinde nüfusun giderek artması, sanayi ve 
teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi enerjiye olan talebi 
artırmıştır. Bunun yanında petrol, doğalgaz 
gibi fosil yakıtların ömrünün azalması 
alternatif ve yeni enerji kaynakla-
rına yönelimi zorunlu kılmıştır. 
Günümüz dünyasında ener-
ji konusu bütün ülkelerin 
kalkınma planlarında ilk 
sırada yer almaktadır.
Ulusal ve uluslarara-
sı düzeyde bu denli 
önemli bir konunun 
teknolojik, hukuksal, 
ekonomik, sosyal ve 
teknik süreçlerini yö-
netecek bu konuda 
uzmanlaşmış insan-
lara ihtiyaç gelecek 
yıllarda daha da arta-
caktır. Türkiye’nin de en 
önemli konularının başın-
da enerjinin geldiğini, en 
basit şekliyle, konunun ya-
zılı ve görsel medyadaki işle-
niş biçimi ve sıklığından anlamak 
mümkündür. Gerek yaygın gerekse 
sosyal medyada enerjiyle ilgili haberlerin 
yer almadığı hiç bir gün geçmemektedir. Enerji 
sistemleri mühendisliği Türkiye’de ilk olarak 1997 yılında 
Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü (GYTE) bünyesinde “yük-
sek lisans” düzeyinde kurulmuştur.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, öncü nitelik-
te, ileri düzeyde bilimsel araştırma yeteneği kazanmış, 
bilişim teknolojilerini etkin kullanan, ileri görüşlü, geliş-
meleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen, 
sorumluluk sahibi, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın üst 
düzey akademik formasyonla donatılmış lider mühendis-
ler yetiştirmeyi amaçlar. Enerji Sistemleri Mühendisliği 
bölümünde yetişen mühendisler, her türlü enerjinin ye-

terli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu 
bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik 
olarak kullanılması süreçlerini planlar, projelendirir. 

Çalışma Alanları Ve İş İmkanları
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun 

olan mühendisler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kulla-
nılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok 

geniş iş alanları bulacaklardır. Bir çok özel sektör 
kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiya-

cı olan enerji açığını kapatmak için, 
biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve 

hidrolik enerji santralleri konu-
sunda yatırım yapmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda ise 
nükleer enerji santralleri-

nin yapımlarının gerçek-
leştirilmesi ile bu güne 
kadar kullanılmamış 
olan bor, uranyum 
ve toryum gibi diğer 
enerji kaynaklarının 
devreye girmesi bek-
lenmektedir. Tüm bu 
alanlarda AR-GE dü-
zeyinden başlayarak 

enerji dağıtımının en 
ekonomik şekilde ger-

çekleştirilmesine kadar 
her düzeyde enerji tek-

nolojileri konusunda eğitim 
almış Mühendislere ihtiyaç du-

yulacaktır. Üç kıta arasında enerji 
köprüsü durumunda olan ülkemizde 

ulusal ve uluslararası çapta yapılacak pro-
jelerde görev alacak Enerji Sistemleri Mühendisleri 

ilk sırada olacaktır. 
Mezunların çalışabileceği bazı kuruluşlar:
Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili 

tüm alanlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Maden Tetkik ve Ara-
ma Enstitüsü (MTA), Bor Enstitüsü, Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ), Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk 
Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi 
Araştırma Kurumu (TAEK), BM Hidrojen Enstitüsü, TEM-
SAN 

ÜNİVERSİTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ MİN PUAN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Nükleer Enerji Mühendisliği (İng) MF-4 345,14583

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 329,65733

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 314,40046

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 271,31952

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 224,45492
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BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan 
ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda 

ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mü-
hendislik dalıdır. Biyomedikal mühendis, 

doktor, hemşire, terapist ve teknis-
yen gibi tıbbın diğer profesyonelle-
riyle bir arada çalışır. Biyomedikal 
mühendislerin çalışma konuları, 
cihazların ve yazılımların tasarı-

mından, pek çok teknik kaynaklar-
dan bilgileri derleyip yeni prosedürler 

geliştirmeye ve klinik problemleri çözme 
amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş 

bir alana yayılır. Biyomedikal Mühendisliğinin ilgi 
alanı içinde, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanı-
lan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, 
geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetleri de yer 
alır. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, nükleer tıp ve 
ultrasonik görüntüleme sistemleri, renkli ultrasonik fiber en-
deskoplar, çeşitli tipte lazer cihazları, bu alanda kullanılan örnek 
cihazlardandır.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Hertürlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elekt-
ronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik 

alet ve iletişim sistemlerinin, tasarımını 
yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, 

sistemler arası ilişki ve fonksiyonları-
nı kuran ve geçerli fiziksel kurallar 
içinde test eden kişidir. Makine, 
elektrik-elektronik ve akıllı bilgi-
sayar denetimi gibi mühendislik 

alanlarının artı değer sağlayan bir 
biçimde bir araya gelmesiyle ortaya 

çıkmış ve son derece hızlı gelişen bir 
mühendislik dalıdır. Akıllı bir elektro-meka-

nik sistem oluşturabilmek için gerekli alt tek-
nolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde kar-
maşık ürün tasarımını gerçekleştirir, Üretim için gereken araç 
gereç ve personelin niteliklerini belirler, Her düzeyde tasarım 
sürecini denetler, yönlendirir, ileri üretim teknikleri kullanarak 
uygular, Üretim teknolojilerini geliştirir, Üretim süreçlerinin 
gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolünü yapar, Sistemler 
arası ilişkileri kurar ve sistemlerin işletiminin tasarıma uygun 
olup olmadığını denetler.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektrik ve elektronik akımlarla çalışan alet ve sistem ya-
pımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, 

dağıtımı ve sistemin bakımı ilgili eği-
tim almış kişidir Bu bölümün amacı 

ve alanı kuvvetli (elektrik) ve za-
yıf (elektronik) akımlarla çalışan 
sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, 
elektrik üretilmesi, iletimi, dağı-
tımı ve sistemin bakımı ile ilgili 

eğitim ve araştırma yapmaktır. 
Elektrik-elektronik mühendislerinin 

büyük bir kısmı kamu kuruluşlarında, bir 
kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmak-

tadırlar. Ülkemizin elektrik-elektronik mühendislerine 
gereksinmesi vardır. Elektrik elektronik mühendisliğinin 
elektrik alanından mezun olanlar, isterlerse, meslek lise-
lerinde ilgili derslere öğretmen olarak atanabilirler. Yalnız 
bunun için kişinin öğretmenlik meslek eğitimi de almış 
olması gerekir.

UÇAK GÖVDE- MOTOR BAKIM

Uçak gövde-motor bakım programının amacı, uçak yapı-
ları, uçak gövde sistemleri ve uçak motor-

ları alanında çalışacak insan gücünü 
yetiştirmektedir.

Bu bölümden mezun olanlar 
uçak fabrikalarında veya bakım, 
onarım atölyelerinde görev ala-
bilirler. Ülkemizde hava ulaşımı 

arttıkça ve bu alanda özel sektör 
işletmeleri de yer aldıkça uçak göv-

de – motor bakım teknikerlerinin çalış-
ma alanları da genişlemektedir.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ: Uçak mühendisliği programı 
havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa 
projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım 
teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma 
yapar.

Üniversite Puan Türü Min

Kocaeli Üniversitesi MF-4 356

Erciyes Üniversitesi MF-4 354

Afyon Kocatepe Üniv. MF-4 326

Üniversite Puan Türü Min

Yıldız Teknik Üniversitesi MF-4 410

Kocaeli Üniversitesi MF-4 365

Bursa Teknik Üniversitesi MF-4 333

Üniversite Puan Türü Min

Boğaziçi Üniversitesi(İng) MF-4 524

Orta Doğu Teknik Üniv. İng) MF-4 494

İstanbul Üniversitesi MF-4 391

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Teknik Üniv. MF-4 465

Türk Hava Kurumu Üniv. (İng.) MF-4 448

Necmettin Erbakan Üniv. MF-4 396
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GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

Her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, 
denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapıları-

nın projelendirme, tasarım ve üretim 
aşamalarında mühendislik çalışma-

larını yürüten kişidir. Gemi, deniz 
ve kıyı yapılarının uluslararası 
kurallara uygun tasarımını 
yapar, deniz dibinde bulunan 
hammaddelerin bulunması ve 

işletilmesinde kullanılacak araç-
ları tasarlar ve ekonomik yolla söz 

konusu araçların üretimini planlar, ter-
sane ve deniz yapılarının inşaatına ait şanti-

yelerde üretimi planlar, üretim sürecini yönetir ve kalite 
kontrolünü yapar, denizde seyreden taşıtların onarım, 
yapım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapı inşaa-
tında hizmet verir, gerektiğinde deniz dibi boru döşeme 
faaliyetlerini yürütür. Deniz kirliliğini önleme teknolojisi 
alanında çalışır ve bu alanda yeni teknolojik gelişmeler 
için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 

Makine, otomotiv, hava araçları, kara araçları, deniz araçları, elektrik, 
elektronik, iletişim sektörü, mobilya, beyaz eşya, en-

düstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi 
gibi pek çok sektörde Ar-Ge tasarım birim-

lerinde çalışabilecek, bu sektörlerin ürün 
geliştirme süreçlerinde imalat/montaj 
projelerinin oluşturulmasında yeni 
teknolojilere hakim proje tasarımı 
ve yöneticisi profesyoneller yetiş-
tirmek hedeflenmiştir.

Yaratıcılığı üç boyutlu düşünme yetene-
ği ile teknik olarak geliştiren didaktik yapı, 

söz konusu sektörlere yönelik üretim koşul-
larını ve malzeme kullanımı konusunda öğrenciyi 

teknik olarak donatır. 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, fikirleri ve konseptleri oluşturan 
ve onları müşteri isteklerini tatmin edebilen ürünlere dönüştüren 
bir disiplindir. İçerisinde mühendislik konuları vardır. Mekanik, daya-
nım, imalat için tasarım, çalışabilirlik, verimlilik, kontrol, yazılım gibi 
sanatın yanında teknik ve teknolojik disiplinleri içerir.

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

İmalat temel olarak ham malzemeyi ürün haline getirme bi-
limi olarak tanımlanabilir. Günümüz pazarının 

ağır rekabet koşulları; pazar yaratabile-
cek bir ürünün yaratıcı tasarıma, mo-

düler mimariye, işlevselliğe, yüksek 
kaliteye, estetiğe ve düşük fiyata 
sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. 
İmalat mühendisinin ana görevi, 
bu özelliklere sahip bir ürünün na-
sıl imal edileceğini, tasarım, malze-

me seçimini, imal yöntemleri, kalite 
kontrol, üretim planlama, taşıma ve 

dağıtım, iş gücü yönetimi ve ekonomik 
analiz konularını göz önünde bulundurarak 

belirlemektir. Bu programın amacı gelişen bilgisayar ve 
elektronik sistemler teknolojilerini mühendislik yaratıcılı-
ğıyla birleştirerek kaynakları, zamanı, parayı ve iş gücünü 
çevresel etkenleri de göz ardı etmeden en verimli şekilde 
birleştirebilecek mühendisler yetiştirmektir.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal 
veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, se-

ramik ve polimer esaslı mühendislik malzemele-
rinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilme-

sini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi 
dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanma-
sını konu alır.

Havacılık başta olmak üzere, savunma, 
enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii 

gibi birçok gelişen sektörün giderek artan 
ihtiyaçları üstün performanslı yeni malze-

melerin geliştirilmesini zorunlu hale getir-
miştir. Bunun sonucunda polimerler, seramikler 

ve kompozitler, konvensiyonel metalik malzemele-
rin yanında yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde 
zenginleştirmiştir.

Son 30 yıldır malzeme mühendisliği alanına yeni bir ivme kazandıran 
bu olgu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitim programlarına da 
yön vermektedir.

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Teknik Üniv. MF-4 372

Üniversite Puan Türü Min

Gazi Üniversitesi MF-4 308

Erciyes Üniversitesi MF-4 265

Karabük Üniversitesi MF-4 238

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Teknik Üniv. MF-4 407
Gazi Üniversitesi MF-4 261
Pamukkale Üniversitesi MF-4 233
Dumlupınar Üniversitesi MF-4 219

Üniversite Puan Türü Min

Orta Doğu Teknik Üniv (İng) MF-4 425

İstanbul Teknik Üniv. MF-4 393

Kocaeli Üniv. MF-4 288

Sakarya Üniv. MF-4 254

GÖZDE MESLEKLER
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YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım Mühendisliği Programı; bankacılık, otomotiv, tele-
komünikasyon vb. sektörler olmak üzere her 

alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, 
yazılım tasarımını hazırlayan ve sis-

teme entegre edip uygulamalarını 
gerçekleştirebilecek uzmanları 
yetiştirmeyi amaçlar. Çağımızda 
hızla gelişen ve değişen bilgisa-
yar kullanımının yaygınlaşması-
na paralel olarak kendini yenileye-

bilen yazılım mühendislerine büyük 
ihtiyaç vardır. Çoğunlukla özel sektör-

de olmakla birlikte, kamu sektöründe de 
çalışmaktadırlar. 

Yazılım Mühendisi olmak isteyenlerin, yeni fikirlere açık, 
kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışmasına yatkın, dik-
katli, tasarım ve mantık yürütme yeteneği olan, ikna kabi-
liyetine sahip kimseler olması gerekmektedir. 

ERGOTERAPİ

Ergoterapi kişilerin yaşam rolleri ve bunlarla ilgili olarak 
kendine bakım ve üretici faaliyetler, oyun ve 

serbest zaman aktivitelerini kullanarak 
sağlık ve iyi olma halini, bağımsız 

yaşam ve toplumsal katılımlarını 
arttırmaya yönelik bilgi ve be-
cerilere sahip elemanlar yetiş-
tirir. Ergoterapist, hastaneler, 
huzurevleri rehabilitasyon 
merkezleri ve toplum ruh sağlığı, 

özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinde görev yapar ayrıca yaşam 

alanlarındaki fiziki engellerin tespiti ve 
düzeltilmesi ile dezavantajlı kişilerin toplum-

sal katılımı için sosyal alanlar ev iş ve okul ortamında çalı-
şırlar. Ergoterapist olarak çalışmak isteyenlerin; yeniliklere 
açık, dikkatli ve el becerisi olan, empati kurabilen, iletişim 
ve sorumluluk duygusu yüksek, psikoloji-biyoloji-sağlık 
alanlarıyla ilgili kişiler olmaları gerekmektedir.

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik Programı; beslenme ve besinlerle 
ilgili bilimsel ilkelerin bilinmesi, sağlığın ko-

runması ve hastalıkların iyileştirilmesi 
ile ilgili çalışmaların uygulanması 

için çalışacak beslenme uzmanları 
yetiştirmeyi amaçlar.

Çağımızda özellikle kent yaşamı-
nın beslenme üzerindeki olum-

suz etkileriyle birlikte bu alanda 
uzmanlaşma öne çıkmıştır. Beslen-

me ve Diyetetik programı; Fakülte ola-
rak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise 

YGS puan türü ile öğrenci almaktadır. Diyetisyen olmak 
isteyenlerin; doğa bilimlerine meraklı ve bu alanda iyi 
yetişmiş, sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşünce-
lerini aktarıp karşısındakini etkileyebilen kimseler olması 
gerekmektedir.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı; hareket bo-
zukluğuna yol açan her türlü yaralanma, 

hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonk-
siyon bozukluklarında uzman bir 

hekim tanısının sonrasında- fiz-
yoterapiye özgü değerlendirme 
yöntemlerini kullanarak, tedavi 
yaklaşımlarını planlayıp uygu-
layarak yaşam kalitesini artıra-

cak fizyoterapistler yetiştirmeyi 
amaçlar. Fizyoterapi ve Rehabilitas-

yon Programı; Fakülte olarak LYS puan 
türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü 

ile öğrenci almaktadır. Fizyoterapist olmak isteyenlerin; 
sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü, insanlara yardım etmeyi 
seven, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, düzenli bi-
reyler olmaları gerekir

Üniversite Puan Türü Min

Bahçeşehir Üniv. (İng) MF-4 421

İzmir Ekonomi Üniv. (İng) MF-4 410

Celal Bayar Üniversitesi MF-4 313

Karadeniz Teknik Üniv. MF-4 291

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Bilgi Üniversitesi YGS-2 417

Hacettepe Üniversitesi MF-3 401

Üsküdar Üniversitesi MF-3 392

İstanbul Medipol Üniv. MF-3 373

Üniversite Puan Türü Min

Hacettepe Üniversitesi MF-3 419

Ege Üniversitesi YGS-2 441

Selçuk Üniversitesi MF-3/YGS-2 395/417

Ondokuz Mayıs Üniv. YGS-2 422

Üniversite Puan Türü Min

Abant İzzet Baysal Üniv. YGS-2 443

Hacettepe Üniversitesi MF-3 427

Marmara Üniversitesi MF-3 423

Gazi Üniversitesi MF-3 422

İstanbul Üniversitesi MF-3 421
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ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı; iletişim sis-
temlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, 

üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve 
işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışacak per-

soneli yetiştirmeyi amaçlar. Elektronik 
ve haberleşme mühendisleri; elekt-
ronik alet ve sistemleri tasarlar, 
projelendirir, araştırma, geliştirme 
çalışmaları yapar. Elektronik ve 

haberleşme mühendisi olmak iste-
yenlerin; akademik yeterliliğe sahip, 

işlem yapabilme yeteneğine sahip, ye-
niliklere açık, gelişmeleri takip eden , kalite 

bilinci gelişmiş, yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen, 
bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, kim-
seler olmaları gerekir. Elektronik ve haberleşme mühendisleri-
nin çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu ve özel sektör işyer-
lerinde, eğitimden savunmaya, bankacılıktan ulaşıma, müzikten 
imalata, eğlenceden sağlık sektörüne kadar her alanda iş bul-
ma olanağına sahiptirler. Aynı zamanda bu sektörlerde yöne-
tici olarak da görev alabilirler. Yurt dışında çalışma imkanları da 
mevcuttur.

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Teknik Üniv. MF-4 453

Yıldız Teknik Üniv. MF-4 418

Kocaeli Üniv. MF-4 366

GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM 
TASARIMI

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisa-
yar bilimleri ile iletişim alanının kesişme-

si, çoklu ortamların gelişmesini hızlan-
dırmış, sonucunda çoklu ortamlar 
iletişim disiplini içinde, farklı bir 
alan olarak ortaya çıkmışlardır. 
Birçok iletişim biçiminin bir ara-
ya getirildiği bu alanın ürünleri; 
web sayfaları, etkileşimli CD ve 

DVD’ler, üç boyutlu sanal dünyalar 
başta olmak üzere pek çok şekilde 

günlük yaşamın içine girmiş durumdadır. 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bö-

lümü bu kapsamda, iletişimin yanı sıra sanat disiplinine de 
hakim, bilgisayar temelli iletişim teknolojilerini en iyi biçim-
de kullanan, ses ve görüntü çerçevesinde video, fotoğraf, 
ses, yazı, grafik, 2 ve 3 boyutlu tasarım ve animasyon ile 
etkileşim tasarımına hakim ve bunları bir potada eriterek 
ileti tasarlamaya çalışan öğrenciler yetiştirmeyi amaçla-
maktadır. 

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı; içme, kullanma, sula-
ma, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji 

üretimi amacıyla istenilen miktar ve 
kalitede yeraltı suyunun sağlan-

ması, sağlanan suyun kirletici 
etkilerden korunması konuların-
da çalışacak teknik insan gücü-
nü yetiştirmeyi ve bu alanlarda 
araştırma yapmayı amaçlar.

Hidrojeoloji alanında eğitim görmek 
isteyenlerin; başta jeoloji ve kimya ol-

mak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu 
alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, hidrojeoloji ala-
nında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı 
olması meslekte başarısını artırır

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mekan tasarlama ey-
lemini insan odaklı gerçekleştirebilen, çevresel 

analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını 
belirleyebilen, katılımcı tasarım süreçleri 

ile mekanları kullanıcıların psikolojik 
ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde 
tasarlayabilen, tasarımlarını güncel 
kuramlar çerçevesinde kritik sorgu-
lama ile kavramsallaştırabilen, tasar-

ladığı mekanların gerçekleştirilmesi 
sırasında gerekli olan bilgi ve teknik 

donanımı uluslararası profesyonel stan-
dartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve 

çalışma güvenine sahip aynı zamanda hem kendi 
disiplini hem de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken 
iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki so-
rumluluk ve etik kuralların bilincinde İç Mimarlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Üniversite Puan Türü Min

Gazi Üniversitesi TS-1 340

Eskişehir Osmangazi Üniv. TS-1 335

Kocaeli Üniversitesi TS-1 328

Üniversite Puan Türü Min

Hacettepe Üniversitesi MF-4 252

Üniversite Puan Türü Min

İ. D. Bilkent Üniv.(İng) TM-1 395

TOBB Eko. Ve Tek. Ü. TM-1 392

İzmir Ekonomi Üniv.(İng) TM-1 381

Hacettepe Üniv. TM-1 369

Akdeniz Üniv. TM-1 352
(Not: 2016 Puan türü TS-2)
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GÖZDE MESLEKLER

KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ

Kimya ve Süreç Mühendisliği, genel olarak kimya mü-
hendisliği, makina mühendisliği, metalürji 

ve malzeme mühendisliği, imalat mü-
hendisliği temel konularının birlikte 

ele alındığı melez bir mühendislik 
dalıdır. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği, 
petrokimya, gıda, ilaç, seramik 

ve cam, kağıt, gübre, boya, me-
talik imalat, lastik ve plastik imalat, 

hurda ve atık geri dönüşümü gibi bir-
çok sanayi sektöründe geniş çalışma alan-

larına sahiptir. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği, hammaddeden ürün çıkışı-
na kadar, üretimin tüm aşamalarında, prosesleri tasarla-
yan, uygulayan ve kontrol eden mühendislik dalı olarak 
tanımlanabilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, çalışanda, hastalık ve kaza 
oluşturacak çalışma koşullarını ölçen, değerlen-

diren ve gerekli önlemleri alan çalışmala-
rın tümüdür. Bu anlamda, İş Sağlığı ve 

Güvenliği bölümünden mezun olan 
bir profesyonel, şu vizyonla görev 
yapar: 

1. Çalışanın sağlık kapasitesini 
yükseltmek

2. Çalışanın sağlığına, çalışma or-
tamından gelebilecek tüm zararların 

nedenlerini saptayarak, yok etmek veya 
minimize etmek

3.İşi çalışana, çalışanı işe uydurmaktır.

Gelişen sanayi ve politikalar sonucu İş sağlığı ve güvenliği ala-
nında uzman ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyaç sonucu İş 
Sağlığı ve Güvenliği çok popüler bir meslek ve en tercih edilen 
bölümler arasında yer alacaktır.

POLİMER / LİF ve POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

Polimer; fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak 
endüstride üç ana sınıfta (plastikler, kau-

çuklar ve fiberler) kullanılan polimerik 
malzemeler; Monomer olarak ad-

landırılan basit moleküllerin kim-
yasal bağlarla bağlanması sonu-
cu oluşan yüksek molekül ağırlıklı 
maddelerdir.

Polimer Mühendisi olmak isteyen-
lerin; genel akademik yeteneğe, 

sayısal düşünme, uzay-şekil ilişkilerini 
görebilme ve tasarım yeteneklerine sahip 

olma; kimya, matematik, fizik, bilgisayar bilimlerine ilgili, 
labratuvar ortamlarında çalışabilecek, değişik kimyasal-
lara alerjisi olmayan, çözüm üretebilen, yeniliklere açık 
rekabetçi kişiler olmaları gerekir.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

Bu bölüm, tedarik ve dağıtım zincirleri, taşıma, depolama, pa-
ketleme ve stok yönetimi konularında gerekli 

beceri ve bilgi donanımına sahip elemanlar 
yetiştirir. Lojistik sektörünün tüm sek-

törlerle bağlantılı olması ve uluslara-
rası ticaret sisteminde belirleyici ol-
ması nedeniyle bölüm mezunlarının 
çalışma alanları oldukça geniştir. Bu 
sektörde çalışanlar, en ucuz maliyet-

le mal ve hizmetin sağlanılması ve 
ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması, 

işletmenin başarısı için genel lojistik teo-
rilerinin ve lojistik yönetim tekniklerinin uy-

gulanması gibi konularda faaliyetlerde bulunurlar.
Uluslararası alandaki ticari faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte 
lojistiğe ilişkin faaliyetler işletme başarısını etkileyen önemli 
faktörlerden biri haline gelmiştir. Lojistik sektörünün genişliği 
ve sürekliliği bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara olan ihtiya-
cın devam edeceğini göstermektedir.

Üniversite Puan Türü Min

Yalova Üniversitesi MF-4  233

Bilecik Şeyh Edebali Üniv. MF-4  223

Üniversite Puan Türü Min

Uşak Üniversitesi YGS-2 283

Yeni Yüzyıl Üniversitesi MF-2 277

Gümüşhane Üniversitesi YGS-2 271

Üniversite Puan Türü Min

Bursa Teknik Üniversitesi MF-4 227

Yalova Üniversitesi(Pol.Müh.) MF-4 226

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Üniversitesi TM-1 298

Girne Amerikan Üniv. (İng) YGS-6 238
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GÖZDE MESLEKLER

ENDÜSTRİYEL TASARIM/ENDÜSTRİYEL 
TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yö-

nelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisi-
ne ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi 

ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi 
ve üretime uygun yeni bir ürün ola-

rak projelendirilmesidir. Endüstriyel 
tasarım, endüstriyel yöntemlerle 
üretilen nesnelerin insanla ilişki-
sini kurmaya yönelik bir meslektir. 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
Bölümü tasarımın hem görsel ve es-

tetik yönü (yani artistik tarafı) hem de 
mühendislik yönünü (yani teknolojik, işlev-

sellik, dayanım, imal edilebilirlik vb.) ele alır. Me-
zunlar, firmaların ARGE ve tasarım birimlerinde iş bulabilmek-
tedirler. Ayrıca kendi tasarım ofislerini kurarak farklı firmalara 
tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Endüstriyel Tasarım 
Mühendisi olmak isteyenlerin; akademik yeterliliğe, planlama, 
tasarım ve çok yönlü karar verme yeteneklerine sahip, sorum-
luluk duygusuna sahip kişiler olmaları beklenir. 

SOSYAL HİZMETLER

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme 
ve baş etme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal 

işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması 
ve geliştirilmesi; sosyal değişimin destek-

lenmesi; sosyal politika ve programların 
insan ihtiyaçlarının karşılanması ama-
cıyla planlanması ve uygulanmasının 
sağlanması yönünde insan davranı-
şına ve sosyal sistemlere ilişkin teo-
rilerden yararlanarak sosyal hizmete 

özgü yöntem ve tekniklerle uygula-
mayı yerine getiren meslek mensubudur. 

Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yöne-
tici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak 

çalışırlar. Sosyal Çalışmacı “Sosyal Hizmet Uzmanı” 
unvanı ile, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, 
yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu so-
runların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar 
aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar

PSİKOLOJİ

İnsan davranışlarının gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler 
kullanılarak incelenmesi ve bu davranışların ne-

denlerinin ortaya çıkarılması konularında 
eğitim ve araştırma yapan bir bölüm-

dür.Psikoloji kuramsal ve uygulamalı 
olarak iki dalda faaliyet gösterir. Ku-
ramsal psikoloji; öğrenme, düşünme, 
güdülenme gibi psikolojik süreçlerle 
ilgilidir. Psikolojik olayları deneylerle 

inceleyen‘Deneysel Psikoloji’, ‘insan 
davranışlarının fizyolojik temellerini 

araştıran ‘Fizyolojik Psikoloji’, toplum 
tarafından etkilenen insan davranışlarını 

inceleyen ‘Sosyal Psikoloji’; insanda düşünme, 
öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini 
inceleyen ‘Gelişim Psikolojisi’ ve normal dışı davranışları ince-
leyen ‘Davranış Bozuklukları’ kuramsal psikoloji grubuna girer. 
Uygulamalı Psikoloji, kuramsal psikolojinin verilerini, günlük ya-
şamda, insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanır. 

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ

Üstün zekalılar öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi 
bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yön-

temlerle kazandıracağı Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından onaylanan öğretim 

programlarında (müfredat programı) 
belirtilmiştir.

Üstün zekalılar öğretmeni bu prog-
ram çerçevesinde;

• Üstün zekalı çocukların ders prog-
ramlarının oluşturulması ve uygulan-

masına yönelik çalışmalara katılır,

 • Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak 
için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa 
çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

• Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranış-
larını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

• Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yü-
rütür.

Üniversite Puan Türü Min

Yaşar Üniv. MF-4 387

İzmir Ekonomi Üniv.(İng) MF-4 374

Anadolu Üniv. MF-4 325

Gazi Üniv. (End. Tas. Müh.) MF-4 308

Üniversite Puan Türü Min

Ankara Üniversitesi TM-3 379

İstanbul Üniversitesi TM-3 379

Anadolu Üniversitesi TM-3 377

Kocaeli Üniversitesi YGS-5 375

Düzce Üniversitesi YGS-5 361

Üniversite Puan Türü Min

Boğaziçi Üniv.(İng) TM-3 472

Hacettepe Üniv. TM-3 429

Ankara Üniv. TM-3 417

Abant İzzet Baysal Üniv. TM-3 389

Üniversite Puan Türü Min

İstanbul Üniversitesi YGS-6  353

Maltepe Üniv. (İstanbul) YGS-6  365
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KARİYER PLANLAMASI

Kariyer; eğitim ve iş hayatında ulaşılmak istenen nok-
ta ve bu noktaya ulaşma yönünde sarf edilen çabalar 
toplamıdır. Kariyer planlaması ise eğitim ve iş hayatında 
hedeflenen nokta için en uygun yolun belirlenmesi sü-
recidir. Bu süreç mesleki eğilimler göz önünde bulundu-
rularak planlandığı sürece verimli olur.

Kariyer planlama sürecinde bazı öncelikler vardır.

Kendiyle İlgili Farkındalık: Her şeyden önce kişinin iç-
sel bir keşfe çıkması, kendini tanımaya başlaması gerek-
mektedir. İnsanların birçoğu kariyer hedeflerini başkala-
rının telkiniyle belirlemektedir. Bunun sonucu olarak da 
seçtiği kariyer yolculuğunda başarısız birçok insan söz 
konusudur. 

Kendimizi tanımaya yönelik bazı sorularla yapacağımız 
kişisel analizin ardından kendi vizyonumuzu belirleyebi-
lir, daha sağlıklı bir kariyer planlaması gerçekleştirebili-
riz. 

Kendini Değerlendirme: Kişinin kendi gücünü ve zayıf-
lıklarını bilmesi sınırlarının nereden geçtiğini fark etmesi 
ve bunu kabullenmesi.

 Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tespiti:

• Kişilik özelliklerinizi ve davranışlarınızı analiz edin.

• Size ışık tutacak ilkeler olan değerlerinizi belirleyin.

• Yeteneklerinizi, becerilerinizi, tavırlarınızı ortaya dö-
kün.

• Güçlü ve zayıf yanlarınızı keşfedin.

• Edindiğiniz deneyimlerde kazandığınız başarıları ve 
uğradığınız başarısızlıkları listeleyin.

• Kazandığınız başarılardaki davranışlarınızı, düşüncele-
rinizi, aktivitelerinizi not edin. Bunlar, gelecek başarıları-
nızın anahtarı olacaktır.

• Yaşadığınız başarısızlıklardaki davranışlarınızı, düşün-
celerinizi, aktivitelerinizi not edin. Bunlar, gelecekte 
tekrarlayacak başarısızlıkları önleyecek ve gelecek ba-
şarılarınızın anahtarı olacaktır.

• Belirlediğiniz değerlerin düşünceleriniz, davranışları-
nız, hedefleriniz ve düşlediğiniz kariyer ile uyumlu olup 
olmadıklarını kontrol edin.

Özgüven: Yetkinliklerinizin farkına varın ve bu yetkinlik-
lerin değerli olduğuna inanın.

Kendini Yönetme ve Kontrol: İsteklerinizi ve içten ge-
len olumsuz duyguları kontrol edebilmek, duygusal ol-
gunluk açısından çok önemli bir ölçüttür.

Motivasyon: Amaca ulaşmak için duygularımızı yön-
lendirebilmemiz gerekir. Amaçlarımıza ve hedeflerimize 
duyduğumuz heyecan bize yardımcı olur

Girişimcilik: Fırsatları fark edelim ve zorlukları fırsata dö-
nüştürmek için harekete geçelim.

İyimserlik: Engeller ve güçlükler karşısında amacını izle-
mek konusunda kararlı olalım

• İdeal çalışma ortamınızı belirleyin; masa başı işleri mi 
tercih edersiniz, açık havada çalışmak mı sizi mutlu- 
eder?

• Stres altında daha mı verimli çalışırsınız, yoksa sakin 
işlerde mi potansiyelinizi ortaya koyarsınız?

• Grup çalışmalarına yatkın mısınız, yoksa bireysel çalış-
malarda mı daha fazla başarılı olduğunuzu düşünüyor-
sunuz?

Kariyer planlamanıza bu şekilde kendinizi keşfederek 
başladıktan sonra kendinize şu soruyu sorun?

• 10 yıl sonra nerede olmalı, nasıl bir mesleğe sahip ol-
malıyım? 

Böylelikle kariyer planlamasında önemli bir başlangıç 
yapmış olacaksınız ve her türlü seçenek karşısında belir-
leyeceğiniz seçenekler sizi asla soru işaretleriyle dolu bir 
sürece itmeyecek, vermiş olduğunuz doğru kararlardan 
dolayı başarının ve mutluluğun doyumuna ulaşacaksınız. 

Unutmayın..! Kariyer hayatınızdaki en önemli nokta 
üniversite tercihlerinizi yaptığınız andır, doğru tercih-
lerle dolu bir hayat dileğimizle…

“Sevdiğin bir işi meslek 

edinirsen hayatta bir gün 

dahi çalışmış olmazsın.”

Confucius
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BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ...

ÖDÜL İÇİN İSMİM AÇIKLANDIĞINDA 
BBC’DEN BENİ ARADILAR. BANA SORDUK-
LARI İLK SORU ŞU OLDU. 

MR SANCAR, SİZ ARAP MISINIZ?

ONLARA CEVABIM: “BEN ANADOLULU BİR 
TÜRK’ÜM O KADAR.” ŞEKLİNDE OLDU.

Aziz Sancar, ultraviyole yani morötesi ışınların 
DNA’ya verdiği hasarı ve vücudun bu hasarı tamir süre-
cini haritalandırdı. Alanı değiştiren bu gözlem, kanserli 
hücreleri daha kolay öldürme şansının doğması olarak 
değerlendiriliyor. Peki kimdir bu bilim insanı.

1946 Mardin ili Savur ilçesinde , 8 çocuklu bir çiftçi 
ailesinde dünyaya geldi.

Anne babası okuma yazma bilmeyen SANCAR, il-
kokul, ortaokul ve liseyi eğitiminden sonra 1963 yı-
lında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2 yıl 
boyunca kendi memleketinde sağlık ocağında hekim 
olarak çalışmıştır. Daha sonra Dallas’a giderek Dallas 
Texas Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji dalında dok-
tora yaptı. Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında 
doçentlik tezini tamamlamıştır. Daha sonra DNA ona-
rımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat 
üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale 
ve 33 kitap yayınladı.

SANCAR, ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi Bi-
yokimya ve Biyofizik Bölümünde, kanser tedavisinde 
‘ritmik saat’ buluşuna imza atarak dünya çapında üne 
kavuşmuştu. 

Kendisi gibi Biyokimya Profesörü ve Öğretim Üye-
si olan Gwen BOLES SANCAR ile evlidir. Eşiyle birlikte 
ABD’de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve 
Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla Aziz&-
Gwen Sancar Vakfı’nı kurmuştur. Vakfın ABD’nin Kuzey 
Carolina eyaletinde “Carolina Türk Evi” isimli bir öğrenci 
misafirhanesi de bulunmaktadır.

Başarıları Ve Ödülleri

ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science 
Foundation) Genç Araştırmacı Ödülü (1984) 

Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society 
for Photobiology) Ödülü (1990) 

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of 
Health) Ödülü (1995) 

TÜBİTAK Bilim Ödülü (1997) 
ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi (American  

      Academy of Arts and Sciences) Ödülü (2004) 
ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi (2005) 
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesi (2006) 
Vehbi Koç Ödülü (2007)
Nobel Kimya Ödülü (2015)
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YENİ BİR DİL ÖĞREN; 
YENİ BİR HAYAT KAZAN…

Günümüz bilgi çağında yabancı bir dil bilmek, kül-
türel ve meslek yapmak için farklı kaynaklara ulaşa-
bilmek sadece bilim insanının değil başka alanlarda 
çalışan bireylerin de en önemli gereksinimlerinden biri 
olarak kabul edilmektedir.

Yaşadığımız çağ toplumların iç içe geçtiği, sınırla-
rın ortadan kalktığı, teknolojik gelişmelerin inanılmaz 
hızlı gerçekleştiği ve değişimin boyutlarının inanılmaz 
seviyeye ulaştığı bir çağdır. Bu gelişmeleri yakalamak 
kuşkusuz toplum olarak bizimde hedefimizdir.

Küreselleşen dünyada ve bilim alanında başarılı 
olabilme yanında; iyi bir mesleğe sahip olabilme, bil-
gisayar çağına uyum sağlayabilme için de bireylerin 
yabancı dil öğrenmelerinin önemli olduğu açıktır. Bu 
anlamda en az bir yabancı dil öğrenmek bir gereksinim 
haline gelmiştir. 

Her yıl üniversitelerimiz bilimsel yayın ve araştırma 
alanlarında dünya sıralamalarına girmeye çalışmakta-
dır. Bu yayınlarda başarılı olmak yayınladığımız maka-
lelerin ya da araştırmaların yüksek kalitede olması ile 
ilgilidir. Sanal alemde artık bu yayınları dünya çağında 
takip etmek mümkün olmaktadır. Ancak bütün bunlar 
internette ortak bir dil kullanmakla mümkün oluyor. 
Yakın zamanda hayatımıza giren sanal ortam bize dil 
bilmenin önemini ve gerekliliğini de gösterdi. Birçok 
site çeviri yapsa da bunun yeterli olmadığını hepimiz 
görmekteyiz.

Bilimde ileri gitmek için dünyayı takip etmeli, belki 
daha da önemlisi dünyanın bizi takip etmesini sağla-
malıyız. Bu da ancak ortak bir dil kullanımıyla mümkün 
olabilir. Biliyoruz ki, dil bilgi ve becerisi bireyin öteki-
leşmesini önler. İletişim çağı ancak yabancı dil bilgisi 
olana imkanlar sağlar. Kısaca, yabancı dil bir ayrıcalık 
değil, gerekliliktir. 

Günümüzde İngilizce artık dünya dili konumunda.  
İngilizceye hakimseniz ilgi alanınızdaki kişilerle iletişim 
kurabiliyor, konferanslara katılabiliyor, gerçek ve sanal 
ortamlarda zorluk çekmeden yaşayabiliyorsunuz. İngi-
lizce bilmek günümüzün “olmazsa olmazı”!

Yabancı dili ne kadar öğrenmemiz gerektiği konusu 
ise bireyin amacına ve yapılacak işin gerekliliğine göre 
değişmektedir. Öncelikle kişilerin ihtiyaçlarını doğru 
tespit etmeleri gerekmektedir. Örneğin son yıllarda 
TOEFL veya İELTS gibi Uluslararası geçerliliği olan sı-
navlara girmek isteyenlerin sayısı artmaktadır. Yurt dı-
şında akademik eğitim almak isteyenler, işyerinde bu 
belgelerden dolayı maaş zammı almak talebi olanların 
bu sınavlara ya da Türkiye’deki Yabancı Dil Sınavına 
(YDS) girmeleri gerekmektedir.

Bütün bu nedenlerden dolayı Üniversite tercihi 
yaparken, 21. yüzyılın bir gerçeği olan ‘’İyi bir eğitsel 
ve mesleki gelecek için nitelikli bir yabancı dil eğitimi’’ 
gerçeğini dikkate almamız en önemli adımlardan biridir.

Gölcük Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR Bölümü 

21.YÜZYIL GERÇEĞİ;
İYİ BİR EĞİTİM VE MESLEKİ KARİYER İÇİN

YABANCI DİL EĞİTİMİ
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HAYATA KISA YOLDAN ATILMAK
(Meslek Yüksekokulları)

Meslek Yüksek Okulları sanayinin ihtiyacı olan ara 
kademe teknik elemanlarının yetiştirilmesini hedefleyen 
ve 1980 li yılların sonrasında hızlı ekonomik gelişmelere 
bağlı olarak önemini gün geçtikçe artıran kurumlardır. Mes-
lek Yüksek Okulları lise ve dengi okullardan sonra ilgili bö-
lümlere 2 yıl yüksek tahsil veren okullardır. 1982 yılından 
itibaren üniversitelere bağlanarak eğitim öğretim faaliyet-
lerine devam etmektedirler.

Meslek Yüksekokullarının sayıları ile birlikte konten-
janları da hızla artmıştır. Örgün yükseköğretimde okuyan 
öğrencilerin yaklaşık % 30 u meslek yüksekokullarında bu-
lunmaktadır. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
ortalamasının %28 olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin, 
yükseköğretimde mesleki eğitim öğrenci oranı bakımından 
iyi bir konumda olduğu söylenebilir. Ancak eğitim kalitesi 
ve mezunların yeterlilikleri bakımından pekte iyi konumda 
olduğunu söylemek mümkün değildir. MYO’ larda öğrenci 
başarı düzeyleri ortalamaları düşüktür. Kayıtlı olan öğrenci-
lerin üçte biri mezun olurken, yarısının başarısızlık nedeniy-
le okulla ilişiği kesiliyor, beşte biri ise kendi isteğiyle okulu 
bırakıyor. Bu başarısızlık tablosunun arkasındaki gerçekler 
MYO yönetimleri tarafından hazırlanmış Komisyon raporla-
rında mevcuttur.

Günümüzde MYO mezunu teknikerlerin çoğu istih-
dam açısından pek problem yaşamamaktadır. Özellikle bazı 
iş kollarında ihtiyaç duyulan tekniker sayısına ulaşılama-
maktadır.

İmalat sanayi işe alımlarda MYO mezunlarına önce-
lik verilmektedir. Özellikle imalat sanayinin yoğun olduğu 
İstanbul, Kocaeli, Bursa üçgeninde MYO mezunu açığı ya-
şanmakta ve özel sektör nitelikli eleman ihtiyacını karşı-
layamamaktadır. Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde MYO 
mezunlarına olan bu talep, öğrenci ve ailelerin MYO lara 
ilgisini artırmıştır.

Hizmet sektörü de hızla büyüme gerçekleştirmekte 
ve sektör nitelikli eleman ihtiyacını karşılayamamaktadır. 
Turizm ve ticaret ve sağlık sektörü MYO mezunlarına olan 
talebi artırmıştır. Bugün itibariyle bazı MYO mezunlarının iş 
bulma sıkıntısı yok gibidir. Tüm bunlar MYO mezunlarının 
istihdam olanaklarının artmasına ve buna paralel olarak bu 
okullara olan talebin tekrar yükselmesine neden olmakta-
dır.  Ayrıca Polis Meslek Yüksek Okulları ve Astsubay Meslek 
Yüksek Okulları mezuniyet sonrası istihdam problemi olma-
yan okullar arasındadır.

İSTİHDAM PROBLEMİ OLMAYAN GÖZDE MYO BÖLÜMLERİ
Son yıllarda ülkemizde ve gelişmiş batılı ülkeler-

de bazı MYO bölümleri mezunlarına uzun yıllar ihtiyaç 
duyulacağı ve kamu ile özel sektörde istihdamlarının ko-
lay olacağı öngörülmektedir. Bu bölümler:

DGS (4 Yıllık Lisans Programlarına Geçiş)
MYO 2. sınıfında okuyan ya da mezun olmuş öğ-

renciler ön lisanstan lisans programlarına geçmek 
için DGS ye girebilmektedirler. DGS de 60 Türkçe ve 
60 Matematik olmak üzere 120 soru bulunmakta-
dır. 2015 yılında 220.075 ön lisans mezunu öğrenci 
lisans programına geçmek için DGS ye başvuru yap-
mış ve 31360 öğrenci lisans bölümlerine geçiş yap-
mıştır. DGS ile geçiş yapılamayan lisans programları 
da vardır. Bunlar arasında Tıp Fakültesi, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, 
Psikoloji vb... yer alır.

• İlk ve Acil Yardım Bölümü
• Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü
• Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü
• Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Bölümü
• İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
• Yaşlı Bakımı Bölümü
•  Gıda Teknolojisi Bölümü
• Lojistik Teknolojisi Bölümü
• Optisyenlik Bölümü
• Diş Protez Teknolojisi Bölümü
• Fizyoterapi Bölümü
• Anestezi Bölümü
• Radyoterapi Bölümü
• Kozmetik Teknolojisi Bölümü
• Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
• Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
• Uçak Teknolojisi Bölümü
• Gemi İnşaatı Bölümü
• Yat İşletme ve Yönetimi Bölümü
• Odyometri Bölümü
• Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
• Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü
• Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
• Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü
• Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
• Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü
• Polimer Teknolojisi Bölümü
• Rafineri ve Petro-Kimya Bölümü
• Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü
• Otomotiv Teknolojisi Bölümü
• Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü
• Hava Lojistiği Bölümü
• Mekatronik Bölümü
• Yat Kaptanlığı Bölümü
• İklimlendirme ve Soğutma teknolojisi Bölümü
• Polis MYO Bölümü
• Yaşlı Bakımı Bölümü
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ÜNİVERSİTEDE SAHİP OLACAĞIMIZ İMKÂNLAR

ÜNİVERSİTELERDE 
ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

Sevgili üniversite adayları, yükseköğrenime geçişte 
sınav sürecinin son aşamalarına gelmiş bulunmaktasınız. 
Bilgi birikiminizle sınavlarda performans gösterdiniz, pu-
anlarınızın açıklanmasıyla birlikte bu süreçte en heyecanlı 
dönemlerden birisi olan Tercih Sürecine girmiş olacaksı-
nız.

Üniversiteler bireylere belli iş alanlarında derinleme-
sine ve yüksek aşamada alanla ilgili bilgi, beceri, tavır ve 
davranışlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Örneğin dok-
tor, mühendis, mimar, öğretmen, hukukçu, sanatçı... yetiş-
tirmeye çalışır. Tercih sürecinde üniversitelerin vereceği 
çağdaş eğitimin yanında bizlere bir bütün olarak neler ka-
zandıracaklarını da değerlendirmemiz önemlidir. Akade-
mik beklentilerimizin yanında bazı soruların cevapları da 
bizlere üniversiteler hakkında bilgi verecektir:Üniversite 
akademik eğitim dışında toplumsal sorumluluklar yükle-
yecek mi? Üniversite ayaklarımın üzerinde durmama katkı 
sağlayacak mı? Sorumluluk ve anlam duygularını hissede-
bilecek miyim? Yöneldiğim meslek ve hedeflere ulaşırken 
kendime daha fazla neler katabilirim?  Eğitim sürecinden 
en iyi nasıl faydalanabilirim? Bireysel özelliklerimi ne ka-
dar geliştirebilirim? Eğitim süresince destek alabileceğim 
hizmet birimleri neler ve ne kadar faydalanabilirim?

Üniversite yeni başlayan bireylerin çoğu için nasıl bir 
çevre ile karşılaşacakları, sosyal çevre ve yeni arkadaşlık-
lar kaygılandırıcı ancak heyecan verici bir durumdur. Öğ-
rencinin kayıt-kabul işlemlerinden başlayarak bütün yön-
leri ile kendine en uygun düzeyde gelişmesini sağlamak 
üzere öğrenciye dönük çeşitli hizmetler verilmektedir. Bu 
hizmetler Öğrenci Kişilik Hizmetleri olarak yürütülmek-
tedir. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında eğitim-öğre-
tim faaliyetleri dışında çeşitli imkânlar sunarak bir bütün 
olarak bireyin en üst düzeyde gelişmesine sürekli olarak 
uygun ortam hazırlanmaktadır. Bu imkanlar sağlık(sağlık 
kontrolleri, ilaç, önlem vb. gibi öğrencilerin olası sağlık 
sorunlarını önlemek ve öğrencileri korumak), sosyal yar-
dım(burs, barınma, ulaşım, yemek, ek iş bulma vb.), özel 
eğitim ve yetiştirme(özel ilgi ve yeteneklerin geliştiril-
mesi, öğrenme güçlüğü çekenlere yönelik çalışmalar vb.), 
rehberlik ve psikolojik danışmanlık (akademik danışman-
lık, oryantasyon-uyum, müşavirlik, çevre ve aile ilişkileri, 
psikolojik danışma vb.), sosyal kültürel (serbest zaman 
aktiviteleri, spor, sanat etkinlikleri, uluslararası faaliyetler, 
şenlikler, konser vb.) hizmetleridir. Akademik danışmanlık; 
öğrencinin derslere zamanında kaydolmasını, derslerin 
kredi ve puanlarını, derslerin telafi ve tamamlama çalış-
malarını, öğrencinin akademik danışman ile işbirliği içeri-
sinde eğitim öğretim sürecini yürütmesini, eğitsel olarak 
yaşanabilecek problemlerin çözümünü ve öğrencinin üst 
düzey akademik donanımı ve performansı gibi konuları 
kapsamaktadır.

Sağlık, Kişilik, Spor ve Kültür Dairesi (Mediko-Sosyal 
Merkez); öğrencilere her türlü beden ve ruh sağlığına 
yönelik hizmetlerin yanı sıra günlük yaşamdaki aktivite-
leri yerine getirmeleri için olanaklar sağlayan ve ücretsiz 
hizmet veren birimdir. Bu birimlerde doktor, diş hekimi, 
psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, rek-
reasyon uzmanı vb. görev almaktadır.

Üniversite-Bölüm Puan
Türü Puan

İstanbul Ü. Cerrahpaşa TIP (İngilizce) MF-3 557,94060

Hacettepe TIP (İngilizce) MF-3 549,79583

Ege Üniversitesi TIP MF-3 544,94590

Boğaziçi Siyaset Bil. Ve U.İ. (İngilizce) TM-2 540,72477

ODTÜ Makine Müh. (İngilizce) MF-4 518,18020

İTÜ Mimarlık (İngilizce) MF-4 512,85182

Boğaziçi Psikoloji (İngilizce) TM-3 526,46567

Boğaziçi Endüstri Müh. (İngilizce) MF-4 540,90599

Koç Üniversitesi Endüstri Müh. (İngilizce) MF-4 536,18526

Galatasaray Hukuk TM-3 558,42800

Üniversite-Bölüm Puan 
Türü Puan

Boğaziçi Bilgisayar Müh. (İngilizce) MF-4 574,13314

İ.D. Bilkent Ü. Bilgisayar Müh. (İngilizce) MF-4 550,94094

ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) MF-4 546,39531

Koç Ü. Elkt-Elektronik Müh. (İngilizce) MF-4 586,07526

Sabancı Ü. Müh. ve Doğa Bil. (İngilizce) MF-4 521,56326

İTÜ Elekt.ve Haberleşme Müh. (İngilizce) MF-4 522,40618

Koç Ü. İng. Dili ve Karş. Ed. (İngilizce) DİL-1 543,52709

ODTÜ Havacılık ve Uzay Müh.(İngilizce) MF-4 519,10112

Koç Üniversitesi Hukuk TM-3 540,36482

Kadir Has Ü. Radyo, TV. Ve Sinema TS-1 521,79025

2015 ÖSYS-LYS Sonuçlarına Göre Bölümlere En Yüksek Puanla Giren Öğrenci Listesi
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YURT, BURS, KREDİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerek yurt içi 
gerekse yurt dışında ilk defa bir yükseköğretim programına 
yerleşen öğrencilerin yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuru-
ları ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklandıktan son-
ra YURTKUR’ un www.kyk.gov.tr internet adresi üzerinden 
duyurulup başvurular alınacaktır.

BURS-ÖĞRENİM KREDİSİ
Ön lisans, lisans, açık öğretim öğrencileri (sadece öncelikli öğ-
renciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de  
vefat etmiş olanlar vb.), vakıf üniversitesi öğrencileri, LYS so-
nucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 
100’ e giren öğrenciler, üniversite kontenjanından bildirilen 
öğrenciler, ülke adına müsabakalara katılan-milli olmuş ama-
tör sporcu olan öğrenciler ve ikinci öğretim okuyan öğren-
cileri faydalanabilmektedir. Burs karşılıksız verilir. Öğrenim 
kredisi borç olarak verilir ve öğrenci normal öğrenim süresi 
bitiminden iki yıl sonra başlayarak taksitler halinde öder.

Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına 
engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü 
öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs-öğre-
nim kredisi verilir.

Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğ-
renciye ise burs verilmemektedir.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumundaki değişiklik-
lerle sonradan burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin 
öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla 
bursa dönüştürülür.

Not: Gençlik ve spor bakanlığı bünyesinde bulunan kredi 
yurtlar kurumu, üniversite öğrencilerine verilecek kredi- burs 
için başvuruları Ekim ayında içerisinde almaktadır. Burs-kredi 
almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler ise 2017 yılı Ocak 
ayından itibaren yapılacaktır.

YURT İMKANLARI
Yurt başvuruları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ta-
rafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra www.kyk.gov.
tr web adresinden yapılmaktadır. İlk defa yükseköğrenim 
kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler yurt başvurula-
rını öğrenciler yurt başvurularını genel müdürlükçe belirle-
nen tarih ve süre içerisinde yapacaklardır. Yurt imkânların-
dan öğrenim görülen bölümün normal öğretim süresi kadar 
yararlanabilmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN DUYURU
2016-2017 eğitim öğretim yılı kontenjanları için 2016 
ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kıla-
vuzunda belirtilecektir. (Bu bölüm sadece Anadolu Öğ-
retmen Lisesi mezunlarını kapsamaktadır)

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımızca 
belirlenen programları (ÖSYS Kılavuzunda belirtile-
cektir), ilk beş tercihinde kazanan 1845 öğrenciye 
burs verilecektir. Burs verilecek öğrencilerde aşa-
ğıda belirtilen şartlar aranacaktır. 

Burs verilecek öğrencilerde aşağıda belirtilen 
şartlar aranacaktır.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-22 yaşını geçmemiş olmak 

3-Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda 
mahkeme kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış 
olmak,

4-ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiş-
tiren yüksek öğretim kurumlarının Millî Eğitim Ba-
kanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk 
beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa kesin 
kaydını yaptırmış olmak,

5-Memuriyete atanmasına engel olacak ni-
telikte hükümlülüğü bulunmamak,

6-ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, 
kaydolduğu program için Millî Eğitim Ba-
kanlığınca belirlenen kontenjana girmiş 
olmak, bu programa giren Anadolu Öğret-
men Lisesi mezunları için ise kontenjan 
sınırı aranmayacaktır.

Detaylı bilgi için: www.kyk.gov.tr

Not: Yukarıdaki bilgiler Kredi Yurtlar Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek burs, kredi ve yurt bilgileri kapsa-
maktadır.  Ayrıca bazı üniversitelere özgü burs kredi ve yurt imkânları bulunabilmektedir. Kontenjan bursu, başarı bursu, spor 
bursu, Uluslararası burslar, kardeş bursları vb…
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    SINAV SÜRECİNDE
ANNE BABA OLMAK

Çocuğu üniversite sınavına hazırlanan ailelerde tüm 
aile bireyleri oldukça heyecanlı bir dönem geçirmektedir. 
Anne babalar sonucun belirsizliğinden kaynaklanan, ço-
cuğun geleceğine yönelik çok yoğun kaygı yaşamakta-
dırlar. Çünkü bu dönem gelecekle ilgili önemli kararların 
alındığı bir dönemdir. Gençlerin içinde bulunduğu bu sı-
nav ve tercih döneminde, ailelerin bilinçli yaklaşımları, bu 
sürecin daha sağlıklı geçirilmesini sağlayacaktır.

Anne babalar olarak öncelikle bilmemiz gereken 
gençlerin henüz duygusal olgunlaşmalarını tamamla-
mamış olmalarıdır. Bir taraftan yetişkin gibi davranmaya, 
mantıklı düşünüp mantıklı kararlar almaya çalışırken, bir 
taraftan da duygusal iniş çıkışlar yaşayabilmektedirler. 
Genç ile sağlıklı iletişim kurabilmenin yolu onu iyi tanı-
maktır. Onu sadece yaptıklarıyla değil, ilgileri, yetenekle-
ri, geçmişteki başarıları, varolan potansiyeli ve duygusal 
ihtiyaçları ile tanımaya çalışmalıyız. Çünkü bu dönemde 
anne baba ve genç arasında yaşanılan çatışmaların te-
melinde ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını anlamamaları 
yer almaktadır. Gençle konuşmaya başlamadan önce 
sizi dinlemeye gerçekten hazır olup olmadığını bilmeniz 
önemlidir.  Çocuğunuz o anda kendisi için önemli buldu-
ğu bir işle meşgul olabilir yada yalnız kalmayı isteyebilir. 
Bu ihtiyaçlarını giderdikten sonra, eğer onunla önemli bir 
konuyu konuşacaksanız öncelikle havadan sudan dediği-
miz sıradan sohbetlerle başlamanız, belki biraz esprili mi-
zahi bir dil kullanmanız ve gerçekten sizi dinlemeye hazır 
gördüğünüzde de ‘şimdi senden bir konu hakkında fikrini 
almak istiyorum, bu konunun senin için önemli olduğunu 
düşünüyorum’ diyerek konuya başlamanız, konuşmanız 
esnasında yaşanabilecek çatışmaları önlemede etkili bir 
tutumdur. Sık sık emir cümleleri ile verilen uyarılar, bağır-
ma, ceza verme, yasaklar vs. yaşanılan sorunu çözmede 
etkili yöntemler değildir. Sürekli baskıcı bir tutuma sa-
hip olan anne babaların karşısında gençlerin çoğunlukla 
korkudan geri adım attıklarını görmekteyiz. Aslında bu 
tutumlar karşısında gençler aileleri ile  çoğunlukla ger-
çeklerden uzak, sorunu yaşamaya devam etmektedirler.

Onlarla konuşurken sadece yanlışlarını düzeltmek 
yerine doğrularını takdir etmek, onlara teşekkür etmek, 
gerektiğinde özür dilemek gibi davranışlar size olan say-
gısını artıracaktır.

Bu dönemde ailelerin yaptıkları en yanlış tutumlar-
dan biri de kendilerinin gerçekleştiremedikleri ideallerini 

çocuklarının gerçekleştirmelerini beklemeleridir. ‘Ben ya-
pamadım o yapsın, ben olamadım o olsun’ gibi tutumlar 
çocukları baskı altına almaktadır. Ayrıca her çocuğun bir 
olmadığı bu nedenle onu başkalarıyla değil kendisinin 
önceki başarılarıyla kıyaslamak gerekir.

Ailelerin eğitime bakış açısı, öğretmenlerle ve ders-
lerle ilgili yorumları da sınava hazırlanan gencin bakış 

açısını önemli ölçüde etkileyebilir. Evde gencin uygun 
bir ders çalışma ortamının olması, ders çalışma yerinin 
gencin anlık ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olma-
sı önemlidir. Bu nedenle en uygun ortam gençle birlik-
te düzenlenmelidir. Bunun için sınava hazırlık sürecinde 
evdeki düzen ve genel hava her zamanki gibi olmalı, 
bu durumun olağanüstü davranışlarla kaygıyı artırıcı bir 
duruma gelmemesine dikkat edilmelidir. Öğrenci sınava 
hazırlanıyor diye yapabileceği sorumlukları vermemenin 
onun özgüvenini zedeleyebileceğini unutmamak gerekir.

Zaman zaman gencin ders dışı faaliyetlere katılmak 
istemesi normal ve genç için ihtiyaç dahilinde olan bir du-
rumdur. Bu ihtiyaçlarına saygı duyarak uygun koşullarda 
gerçekleştirmesine müsaade etmek, genci ruhsal olarak 
rahatlatacaktır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, sınava hazırlanan gençler 
için tüm aileler ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar-
dır. Bu süreçte çocuklarımızı iyi tanıyıp temelde sevginin 
olduğu ilişkilerde bu süreçler en iyi şekilde atlatılacaktır. 
Unutmayalım ki sevgi çözüm kapılarının en güçlü anah-
tarıdır.

Başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle…
Gölcük Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR Bölümü 

İNSANLAR, ÇOCUKLARINI GELECEKTE BİR 
ŞEYLER VAADETTİKLERİ İÇİN DEĞİL, 

KENDİLERİNİN OLDUĞU İÇİN SEVERLER…

HALİFAX
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MÜLAKATLARDA SORULAN
İLGİNÇ SORULAR

 OXFORD ÜNİVERSİTESİ

Kısa bir hikâyeyi, bir romandan farklı yapan nedir?
Modern Diller Bölümü öğrenci alım sorusu

İnsanların neden iki adet gözü vardır?
Deneysel Psikoloji Bölümü öğrenci alım sorusu

Eğer park yapılması yasak yerlere araba park etmenin
cezası ölüm olsaydı ve kimse yasak yerlere park 
etmeseydi, bu doğru bir hukuk kanunu olur muydu?
Hukuk Bölümü öğrenci alım sorusu

İnsanlar için “normal” ne anlama gelir? 
Psikoloji Bölümü öğrenci alım sorusu

Kaplanların soyu tamamen tükenirse, bu bir önem arz 
eder mi?
Biyoloji Bölümü öğrenci alım sorusu

GOOGLE İDARİ ASİSTAN ALIM SORUSU

Elinizde bir kutu kalem var. Bu kalemlerle yazı yazmak,
Resim yapmak vb şeyler dışında yapabileceğiniz 10 şeyi listeleyin.

 APPLE’DA STAJ SORUSU

Bir saati en yaratıcı şekilde nasıl kırarsın?

TWİTTER, İNSAN KAYNAKLARI PERSONELİ

Seni neden işe almamalıyız? (İşe Alırken Herkese Soruyor)

MİCROSOFT, DANIŞMAN ALIM SORUSU

Sayabildiğiniz kadar Microsoft ürünü sayın

JP MORGAN CHASE’ DE FİNANSAL ANALİSTLİĞİ

“ Bir espri yap “ (Bankacılık – Finans ) 

DELOİTTE’ DE MÜDÜRLÜK

(Muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı)
Yüzyüze tanışmadığın hangi üç insana hayranlık duyuyorsun? Neden?
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MÜLAKATLARDA SORULAN
İLGİNÇ SORULAR

 

 

FACEBOOK

Kendinizi kaybolmaya hazır hissediyor musun? 

PAYPAL (İnternet alışverişi-para transferi)

İnsanlar sana katılmasa da doğru olduğuna inandığın bir şey söyle.

HEWLETT-PACKARD

Almanlar dünyanın en uzun milletiyse bunu nasıl kanıtlarsınız? 

ELECTRONİC ARTS-Yazılım Mühendisliği
(Video ve bilgisayar oyunu üretir)

Kariyerindeki en büyük hayal kırıklığı nedir?

HOOTSUİTE (Sosyal medya aracı)

En sevdiğiniz hayvan hangisidir ve neden?

AMAZON.COM-Yazılım Geliştirici (İnternet alışveriş sitesi)

Dünyadaki açlığı nasıl çözersin?

Harvard Üniversitesi
Asla diğerleri kadar iyi olamayacağınız tek alan hangisidir?
Google ya da Apple olmayan hangi firmaları takip ediyorsunuz? 
Sizce CEO’larını gece uyutmayan konular nelerdir?
En sevdiğiniz çizgi film hangisi?

QUALCOMM-Mühendis (Mobil cihazlar için işlemci üretir)

Elinde 20 adet, belirli yükseklikten bırakıldığında kırılan ampul var.
100 katlı bir binada, ampullerin hangi yükseklikte kırılmaya
başladığını nasıl hesaplarsın?



kocaeli.meb.gov.tr

40

Mesleğin kişiliğinle ne kadar uyumlu olursa iş hayatında o kadar başarılı olursun. 
Kendini daha iyi tanıman için aşağıdaki soruları çöz ve kendinle ilgili özelliklerini keşfet

1.Hangi felsefe size yakın?
A-İyi düzen her şeyin temelindedir. Edmund Burke
B-Hayat ya bir gözü pek maceradır ya da hiçbir şey değildir.Helen Keller
C-Doğru yaptığınız her şey dışarıya doğru dalgalanır ve herkesi etkiler. Kısa bir göz atışınız keyfi uyandırabilir. 
Kelimeleriniz özgürlüğe ilham verir. Her hareketiniz kalpler ile zihinleri açar.David Deida
D-Zamanınız kısıtlı, bu yüzden kalbinizi ve sezgilerinizi takip edecek cesaretiniz olsun. Onlar bir şekilde sizin 
gerçekten de ne olmak istediğinizi hali hazırda biliyorlar.Steve Jobs
2.İlginç bir kitap okuyacak veya film izleyeceksiniz, konusu…
A-Gerçek konularla ilgili olur
B-Kesinlikle cesur deneylerle ilgili olur
C-Mistik ve sezgili bir konu olur
D-Hayalperest veya stratejik bir konu olur
3.Eğer yaşam seçimi gibi bir şansımız olsa nasıl bir yaşam seçersiniz…
A-Sosyal ve popüler bir yaşam seçerim
B-Enerji dolu ve sıkıcı olmayan bir yaşam seçerim
C-Coşkulu ve gülmek için her zaman bir sebep olan bir yaşam seçerim
D-Merak dolu gizemli bir yaşam seçerim
4.Bir grup projesinin içinde yer alsan;
A-Planlı çalışacak bir grup olmasını isterim
B-Projeyi hemen başlatacak bir grup olmasını isterim
C-Araştıran bir grup olmasını isterim
D-Hayal gücüyle hareket eden yenilikçi bir grup olmasını isterim.
5.Seni en çok mutlu eden, sürekli beraber olabileceğin insan nasıl olmalı…
A-Dürüst ve anlayışlı
B-Cesur
C-Entelektüel
D-Enerjik
6.Senin için en iyi çalışma ortamı nasıl olmalı…
A-Sakin ve rahat
B-Hareketli
C-Disiplinli
D-Özgün
7.İnsanlar seninle tanıştıklarında ilk fikirleri ne olabilir…
A-Dobra 
B-Özgüvenli
C-Zeki
D-Sıra dışı
8.Bu hafta sonu seni bulmak istesek nerede olmayı istersin?
A-Evde,ailemle 
B-Arkadaşlarımın yanında 
C-Gezide 
D-Her yerde!

KENDİNİ TANI ..!

A’ lar çoğunluktaysa; 

KONTROL SENDE! 
Kalıplara bayılıyorsunuz, çe-
lişkileri bulmak neredeyse bir 
hobi gibi! Yaptığın işlerin kendi 
kontrolünde olması gerekiyor. 
Grup çalışmalarının faydalı 
olduğunu düşünsen de gözün 
hep arkada. Yapmakta oldu-
ğun işler için hiçte şikayetçi 
değilsin Kararları vermeden 
önce gerekçeleri oluşturuyor-
sun.Planlı  ve ani sürprizlerden 
uzak işleri tercih ediyorsun.

B’ ler çoğunluktaysa;

HAYATIN MACERA! 
Macera dolu ve hızlı sonuçla-
nan işlerden hoşlanıyorsun. 
Beklemeye ve belirsizliklere 
pek tahammülün yok. Başla-
dığın işeri bitirmeden için ra-
hat etmiyor. Yeni şeyler senin 
doğanın parçası. Sürekli düzen 
içinde olmak bazen zor geliyor.
Sosyal ilişkilerin üst sınırda. 
Beklenmeyen sonuçlar seni 
heyecanlandırıyor. Sen KİM 
isen onunla gayet mutlusun…

C ‘ler çoğunluktaysa;

KÜLTÜR KÜPÜ! 
Orijinal ve etkili sonuçlar seni 
meraklandırıyor. Tartışma 
ortamları en çok sana keyif 
veriyor. Sorumluluk duygusu 
senin için önemli.Yeni şeyler 
öğrenmek seni motive ediyor. 
Yaşam tarzın ve hayata bakış 
açın farklı. Alternatif çözüm 
yollarını üretebiliyorsun ve 
deneyimlerine güvenerek tah-
min edebiliyorsun.

D’ ler çoğunluktaysa; 

HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİR!
Kontrol dışına çıkmak, hata yap-
mak, yeni şeyleri denemek senin 
doğanın parçası. Küçük konu-
larda bile ortamı parti havasına 
çevirebilecek yetenğinvar.İnanıl-
maz geniş ve yeni fikirlerle dolu 
bir hayal gücüne sahipsin. Başa-
rının anahtarı : ‘İstedikten sonra 
başarırım’. Yaratıcılık senin içinde 
var. Yeni şeyler ortaya çıkarma 
şansı olan işleri tercih et .
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• Bir insanı diğer insanlardan ayıran 4 temel özellik vardır. 

Parmak izi, dil izi, ten kokusu ve kişiliği…

• Geometriyi ilk kullanan uygarlık Babillerdir. Geceleri 

gökyüzünde Jüpiter’ in hareketlerini izlemek için 

kullanmışlardır.

• Bir kadının sahip olduğu en fazla çocuk sayısı 69. Rusya’da 

1707 ve 1782 yılları arasında yaşamış olan bir Rus kadın, 

16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüzü 1725 ve 1765 yılları arasında 

dünyaya getirdi.

• Değerli taşlar genellikle birden çok elementten oluşur. 

Ama pırlanta sadece karbondan oluşmaktadır.

• Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.

• Çakmak kibritten önce bulunmuştur.

• Bir insanda ortalama 80 trilyon hücre bulunmaktadır. Eğer 

bu hücrelerde bulunan kromozomlar hücrelerden çıkarılıp uç 

uca eklenebilseydi 136 milyar kilometre uzunlukta olurdu.

• Yerçekimsiz ortamda mum alevi küre şeklindedir.

• Edison, ampule konulacak maddeyi bulabilmek için 3.000 

deneme yapmıştır.

• Beynimiz yaklaşık110 milyar sinir hücresi içerir. 18 

yaşından sonra her gün bu miktarın bin kadarını kaybederiz. 

• Güneşten salınan enerji o kadar fazladır ki, güneşin 

1 saniyede yarattığı enerji 100 Milyar atom bombası 

enerjisinden büyüktür.

• Dünyanın en genç üniversite öğrencisi 11,5 yaşındaki 

Ganesh Sittampalam’dır.

• Sabahları elma kahveden daha fazla uykumuzu açar.

• 1970’te Chicago’da açık kalp ameliyatına giren 50 

yaşındaki bir hemofili hastası için bin 80 litre kana ihtiyaç 

duyuldu.

• Türkiye dünyada ormanlarını en hızlı tüketen 2.ülkedir.

(1. Ülke: İran)

• Dünyanın en büyük elması Topkapı Müzesi’ndeki ünlü 

“Kaşıkçı Elması” dır.

• Ördeğin vakvaklaması yankı yaratmamaktadır ve bunu 

kimse açıklayamamaktadır.

• Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

• 5G teknolojisi Türkiye’de ilk kez İstanbul Teknik 

Üniversitesi tarafından geliştirilmektedir.

• Tartılmış en büyük memeli dili, 1947’de Rus denizciler 

tarafından yakalanan ve dünyanın en büyük hayvanı olan 

bir mavi balinaya ait. Dilin ağırlığı 4.3 tondu.

BUNLARI
BiLiYOR MUYDUNUZ ?
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ÜNİVERSİTELERİMİZ

ÜNİVERSİTE ADI WEBSİTE ÜNİVERSİTE ADI WEBSİTE

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.- BOLU www.ibu.edu.tr ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ  www.erzincan.edu.tr/ 

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ  ÜN.  www.abtu.edu.tr ERZURUM TEKNIK ÜNİVERSİTESI  www.erzurum.edu.tr 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  www.adiyaman.edu.tr ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.  www.ogu.edu.tr/ 

ADNAN MENDERES ÜNİ.-AYDIN www.adu.edu.tr FIRAT ÜNİVERSİTESİ-ELAZIĞ  www.firat.edu.tr

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ www.aku.edu.tr GALATASARAY ÜNİVERSİTES-İSTANBUL  www.gsu.edu.tr

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. www.agri.edu.tr GAZİ ÜNİVERSİTESİ-ANKARA  www.gazi.edu.tr

AHİ EVRAN ÜNİ.-KIRŞEHİR www.ahievran.edu.tr GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  www.gaziantep.edu.tr

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-ANTALYA  www.akdeniz.edu.tr GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.-TOKAT  www.gop.edu.tr

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ www.aksaray.edu.tr GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.-  www.gyte.edu.tr

ALANYA ALLAADDİN KEYKUBAT ÜN. www.alanyaaku.edu.tr GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  www.giresun.edu.tr

AMASYA ÜNİVERSİTESİ www.amasya.edu.tr GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ  www.gumushane.edu.tr

ANADOLU ÜNİ.-ESKİŞEHİR  www.anadolu.edu.tr HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-ANKARA  www.hacettepe.edu.tr

ANKARA ÜNİVERSİTESİ www.ankara.edu.tr HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ  www.hakkari.edu.tr

ANKARA SOSYAL BİLİMLER 
ÜNİVERSİTESİ

www.asbu.edu.tr HARRAN ÜNİVERSİTESİ-ŞANLIURFA  www.harran.edu.tr/

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ  www.ardahan.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ-ÇORUM www.hitit.edu.tr

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ  www.artvin.edu.tr IĞDIR ÜNİVERSİTESİ www.igdir.edu.tr

ATATÜRK ÜNİ.-ERZURUM  www.atauni.edu.tr İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ  www.ismu.edu.tr/

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  www.balikesir.edu.tr İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ www.iste.edu.tr

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜN.-
BALIKESİR

www.bandirma.edu.tr İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ-MALATYA www.inonu.edu.tr/ 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ www.bartin.edu.tr İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  www.itu.edu.tr/ 

BATMAN ÜNİVERSİTESİ  www.batman.edu.tr İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  www.istanbul.edu.tr/ 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ www.bayburt.edu.tr İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  www.ikc.edu.tr 

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ  www.bilecik.edu.tr İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ  www.iyte.edu.tr/ 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  www.bingol.edu.tr KAFKAS ÜNİVERSİTESİ-KARS  www.kafkas.edu.tr/ 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ  www.bitliseren.edu.tr KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.  www.ksu.edu.tr/ 

BOĞAZİÇİ ÜNİ.-İSTANBUL  www.boun.edu.tr KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  www.karabuk.edu.tr 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ-YOZGAT www.bozok.edu.tr KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.-TRABZON  www.ktu.edu.tr/ 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  www.btu.edu.tr KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.-  www.kmu.edu.tr 

CELAL BAYAR ÜNİ.-MANİSA  www.bayar.edu.tr KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  www.kastamonu.edu.tr/ 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ-SİVAS www.cumhuriyet.edu.tr KAYSERI ABDULLAH GUL UNI.  www.agun.edu.tr 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. www.comu.edu.tr KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  www.kku.edu.tr/ 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  www.karatekin.edu.tr KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ  www.kirklareli.edu.tr   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ-ADANA www.cukurova.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  www.kilis.edu.tr 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ-DİYARBAKIR www.dicle.edu.tr KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  www.kocaeli.edu.tr/ 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-İZMİR www.deu.edu.tr KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.  www.konya.edu.tr 

DUMLUPINAR ÜNİ.-KÜTAHYA http:/www.dpu.edu.tr MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  www.artuklu.edu.tr 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  www.duzce.edu.tr MARMARA ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.marmara.edu.tr/ 

EGE ÜNİVERSİTESİ-İZMİR www.ege.edu.tr MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.-BURDUR  www.mehmetakif.edu.tr

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ-KAYSERİ  www.erciyes.edu.tr/ MERSİN ÜNİVERSİTESİ  www.mersin.edu.tr/ 
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M.SİNAN GÜZEL S. ÜNİV.İSTANBUL  www.msgsu.edu.tr/ KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  www.selçuk.edu.tr 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ  www.mu.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ  www.siirt.edu.tr/

MUSTAFA KEMAL ÜNİ.-ANTAKYA  www.mku.edu.tr SİNOP ÜNİVERSİTESİ www.sinop.edu.tr 

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ www.alparslan.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ-ISPARTA  www.sdu.edu.tr

NAMIK KEMAL ÜNİ.-TEKİRDAĞ  www.nku.edu.tr/  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ www.sirnak.edu.tr/

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  www.nevsehir.edu.tr TRAKYA ÜNİVERSİTESİ-EDİRNE  www.trakya.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ  www.nigde.edu.tr/ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ  www.tunceli.edu.tr/

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ  www.nigde.edu.tr/ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.tau.edu.tr

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.-SAMSUN www.omu.edu.tr/ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ-BURSA www.uludag.edu.tr/

ORDU ÜNİVERSİTESİ  www.odu.edu.tr UŞAK ÜNİVERSİTESİ  www.usak.edu.tr/

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ-ANKARA  www.metu.edu.tr YALOVA ÜNİVERSİTESİ  www.yalova.edu.tr/

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ.  ww.osmaniye.edu.tr   YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA  www.ybu.edu.tr   

PAMUKKALE ÜNİ.-DENİZLİ  www.pau.edu.tr YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.yildiz.edu.tr/

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.RİZE  www.rize.edu.tr YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ-VAN  www.yyu.edu.tr

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  www.sau.edu.tr/ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ-ZONGULDAK  www.karaelmas.edu.tr/

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ/ÖZEL ÜNİVERSİTELER

ACIBADEM ÜNİ.-İSTANBUL  www.acibadem.edu.tr IŞIK ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.isikun.edu.tr

ANKARA BİLGE ÜNİVERSİTESİ  www.bilge.edu.tr/ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ.  www.bilkent.edu.tr

ALTINKOZA ÜNİ.-ANKARA  www.altinkoza.edu.tr/ İPEK ÜNV.-ANKARA www.ipek.edu.tr

HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜN.-ANTALYA www.ahep.edu.tr İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ  www.29mayis.edu.tr

ANKA TEKNOLOJİ ÜN-ANKARA www.anka.edu.tr İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ www.arel.edu.tr

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ www.akev.edu.tr İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  www.aydin.edu.tr

ATILIM ÜNİVERSİTESİ-ANKARA www.atilim.edu.tr İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ www.bilgi.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ-TRABZON  www.avrasya.edu.tr İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ www.istanbulbilim.edu.tr

BAHÇEŞEHİR ÜNİ.-İSTANBUL  www.bahcesehir.edu.tr İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ www.esenyurt.edu.tr

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ www.baskent.edu.tr İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ  www.gelisim.edu.tr

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.beykent.edu.tr/ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİ.  www.ikbu.edu.tr

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜN.İSTANBUL  www.bezmialem.edu.tr İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ www.iku.edu.tr

BİRUNİ ÜN.-İSTANBUL www.biruni.edu.tr İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  www.medipol.edu.tr

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ www.bou.edu.tr İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ www.rumeli.edu.tr

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ  www.basari.edu.tr/ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.  www.iszu.edu.tr

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ www.cag.edu.tr İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  www.sehir.edu.tr

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ www.cankaya.edu.tr İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ  www.iticu.edu.tr

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.dogus.edu.tr
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ www.ieu.edu.tr

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.-İST.  www.fatihsultan.edu.tr İZMİR ÜNİVERSİTESİ  www.izmir.edu.tr

FATİH ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.fatih.edu.tr KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.khas.edu.tr

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.-İST.  www.fatihsultan.edu.tr İZMİR ÜNİVERSİTESİ  www.izmir.edu.tr

FATİH ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.fatih.edu.tr KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.khas.edu.tr

HASAN KALYONCU ÜNİ www.gazikent.edu.tr KANUNİ ÜNİVERSİTESİ-ADANA www.kanuni.edu.tr

GEDİK ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.gedik.edu.tr KOÇ ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.ku.edu.tr

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ www.gediz.edu.tr KONYA GIDA TARIM ÜNİVERSİTESİ www.gidatarim.edu.tr

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ www.halic.edu.tr KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ-KONYA  www.karatay.edu.tr
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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.maltepe.edu.tr ŞİFA ÜNİVERSİTESİ-İZMİR  www.sifa.edu.tr

MEF ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.mef.edu.tr TED ÜNİVERSİTESİ- ANKARA  www.tedu.edu.tr

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ-KAYSERİ  www.meliksah.edu.tr
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.- 
ANKARA

 www.etu.edu.tr

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ-KONYA  www.mevlana.edu.tr TOROS ÜNİVERSİTESİ-MERSİN  www.toros.edu.tr

MURAT HÜDAVENDİGAR ÜN.-İST. www.mhu.edu.tr TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ- ANK.  ww.turgutozal.edu.tr

NUH NACİ YAZGAN ÜNİV.-KAYSERİ www.nny.edu.tr TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ.- ANKARA  www.thk.edu.tr

OKAN ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.okan.edu.tr UFUK ÜNİVERSİTESİ- ANKARA  www.ufuk.edu.tr

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. www.osmaniye.edu.tr ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ.-ANT.  www.antalya.edu.tr

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.ozyegin.edu.tr ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.uskudar.edu.tr

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.pirireis.edu.tr YAŞAR ÜNİVERSİTESİ-İZMİR  www.yasar.edu.tr

SABANCI ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.sabanciuniv.edu.tr YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL www.yeditepe.edu.tr

SANKO ÜNİVERSİTESİ-GAZİANTEP www.sanko.edu.tr YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ-İST.  www.yeniyuzyil.edu.tr

SELAHADDİN EYYÜBİ ÜN.-DİYARBAKIR www.seu.edu.tr YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ www.yüksekihtisas universitesi.edu.tr

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİ. -İSTANBUL  www.ssu.edu.tr ZİRVE ÜNİVERSİTESİ-GAZİANTEP  www.zirve.edu.tr

VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARI

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU-İSTANBUL  www.avrupa.edu.tr NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL  www.nisantasi.edu.tr

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU-
İSTANBUL

 www.beykoz.edu.tr
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU

 www.sisli.edu.tr

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK 
YÜKSEKOKULU-BURSA

 www.faruksarac.edu.tr
ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU-
İSTANBUL

 www.adiguzel.edu.tr

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU  www.ikmyo.edu.tr
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU-
İSTANBUL

 www.plato.edu.tr

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU-
NEVŞEHİR

 www.kapadokya.edu.tr   

ASKERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ -ANKARA  www.gata.edu.tr
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 
-ANKARA

 www.kho.edu.tr

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI -İSTANBUL  www.hho.edu.tr
DENİZ HARP OKULU KOMUTANLIĞI-
İSTANBUL

 www.dho.edu.tr

ASKERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU-İZMİR
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK 
OKULU

KARA A ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU  www.hvkk.tsk.tr
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK 
YÜKSEK OKULU-

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK 
OKULU-
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HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) www.ayu.edu.tr

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) www.manas.edu.kg

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) www.akun.edu.tr

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) ww1.emu.edu.tr

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) www.gau.edu.tr

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) www.kyrenia.edu.tr

KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) www.aec.edu.tr

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) www.kisbu.edu.tr

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) www.eul.edu.tr

LEFKOŞA İNGİLİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) www.bun.edu.tr

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) www.ciu.edu.tr

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) www.neu.edu.tr

AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.adu.edu.az

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.tdavaz.org

AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.admiu.edu.az

AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.adpu.edu.az

AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN) www.azmiu.edu.az

AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.amu.edu.az

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.bsu.edu.az

BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.bsu-edu.org

NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN) www.ndu.edu.az

ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) www.oyu.edu.az

SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) www.sdu.edu.az

SARAYBOSNA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK) www.ssst.edu.ba

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) www.ius.edu.ba/tr

İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN) www.tsu.ge/en

ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN) www.bsu.edu.ge

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) www.ibu.edu.mk

KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA) www.gagauzya.com




