
 

 

 



 

 

 

 

 

KARİYER PLANLAMA GÜNÜ PROGRAM AKIŞI 

 

10:00                   Açılış Konuşması      Okul Müdürü- Ebru BEKİL 

10:10-11:00       Açılış Sunumu       Dr. Üstün EZER 

11:00-11:20       Akademisyenlere plaket taktimi 

11:30-12:10  1. Oturum 

12:10-13:10  Öğle Arası 

13:10-13:50  2. Oturum 

14:00-14:40  3. Oturum 

14:50-15:30  4. Oturum 

15:40-16:20  5. Oturum 

16:30-17:00  Günün Değerlendirilmesi ve Anket Uygulanması  

 

 

 Oturumlarda Tıp, Eczacılık, Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Bilgisayar 
Müh., Makine Müh., Mekatronik Müh. ,Mimarlık ,Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme 
,Ekonomi, Radyo - Sinema ve TV, Medya ve İletişim, Gastronomi bölümleri 
tanıtılacaktır. 
 

 Gün boyunca öğrencilerimiz belirlenen saatlerde Üniversitelerin tanıtım 

stantlarını gezebileceklerdir. (Lise 4.kat) 

 

 

 

 



 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: 
Sunum:  
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Mutluoğlu  
 
Programın Amacı: Bilgisayar mühendisliği programı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, 
geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar. 
 
Programın Dersleri: Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler 
bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri 
tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim 
sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, 
işletme yönetimi vb. temel destek derslerinden oluşur.  
 
Çalışma Alanları: Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü 
mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu 
kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve 
pazarlayan firmalarda vb. çalışma olanakları vardır. 
 
ECZACILIK: 
Sunum:  
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Hilal Bardakçı Altan  
 
Programın Amacı: Eczacılık programında, sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç 
hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, 
değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve 
araştırma yapar. 
 
Programın Dersleri: Eczacılık programında, başta kimya olmak üzere fizik, matematik ve biyoloji 
dersleri verilir. İlaç hammadde ve şekillerinin üretim tekniklerine ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri 
ise genellikle son iki yılda toplanmıştır. Eczacılık fakültelerinde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak 
yürütülür. Sağlık sosyolojisi, farmasötik mikrobiyoloji, bitki morfolojisi, organik kimya, halk sağlığı, 
etnobotanik, moleküler biyoloji vb. derslerin yanı sıra öğrenciler uygulama derslerini fakülte 
laboratuvarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca değişik yıllara dağılmış olarak eczane, 
hastane ve endüstride staj yapmaktadırlar. 
 
Çalışma Alanları: Eczacıların çoğunluğu kendilerine ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin 
eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç 
tanıtıcısı olarak çalışırlar.  
 
EKONOMİ: 
Sunum:  
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Tekin Köse 
 
Programın Amacı: Tükenebilir kaynakların, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde 
kullanılması, bu kaynakların arttırılması, üretilen mal ve hizmetlerin paylaşımı ile ilgili konularda 
eğitim ve araştırma yapılır.  
 
Programın Dersleri: Ekonomi programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, 
işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler ,borçlar hukuku, para politikası, para teorisi vb. dersler 



 

 

verilir. Okutulan bu derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve 
eleştirme becerisini de geliştirmektir. 
 
Çalışma Alanları: Mezunlar bankalar, işletmeler ile eğitim ve araştırma kurumlarında , finans, insan 
kaynakları, satış-pazarlama alanlarında çalışılabilir.  
 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ: 
Sunum:  
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 
Arş. Gör. Alper Yılmaz 
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Tolga İnan 
 
Programın Amacı: Elektrik-elektronik mühendisliğinin amacı, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) 
akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin 
bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. 
 
Programın Dersleri: Bu bölümde matematik ve fizik temel bilim dalları tabanı üzerinde elektronik, 
elektromanyetik dalga teorisi gibi haberleşme sistemlerine ilişkin dersler ile lineer cebir, devre teorisi, 
devre analizi, nümerik analiz, mühendislik matematiği, olasılık ve rasgele değişkenlik, 
elektromanyetik alan, kalite güvence ve kalite yönetim vb. kuramsal ve uygulamalı dersler 
okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır. 
 
Çalışma Alanları: Elektrik-elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı Mobil iletişim şirketleri gibi 
iletişim kuruluşlarında, bir kısmı fabrikalarda , otomotiv sanayiinde ya da serbest çalışmaktadırlar.  
 
 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: 
Sunum:  
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Vedat Bayram 
 
Programın Amacı: Endüstri mühendisliği programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini 
yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve 
tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar. 
 
Programın dersleri: Endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans programının ilk 
iki yılında, matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, 
malzeme gibi temel mühendislik dersleri, bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir. 
Programın son iki yılında, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, 
tesis planlaması, üretim yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri 
mühendisliği dersleri ile çeşitli bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje 
dersi verilmektedir. 
 
Çalışma Alanları:: Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda , bankalarda iş 
bulabilirler. Planlama, yönetim , pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışırlar. 
 
 
 
 
 
 



 

 

GASTRONOMİ: 
Sunum:  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
ARŞ. Gör. Enes Bayram 
 
Programın Amacı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün temel amacı gerekli bilgi ve 
becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmektir. 
Bölümün diğer bir amacı da zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını 
sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır. 
 
Programın Dersleri: Lisans programı süresince öğrencilere restoran, yiyecek-içecek yönetimi, yemek 

pişirme teknikleri ve sanat-kültür konularında eğitim verilmektedir. Klasik yemek pişirme teknikleri, 

Fransız, Türk, Osmanlı, Akdeniz, Uzakdoğu mutfakları ve Modern mutfak teknikleri uygulamalı olarak 

verilmektedir. Pastacılık sanatı, çikolata hazırlama teknikleri, şarapçılığa giriş gibi diğer pratik 

derslerin yanında öğrenciler sanat tarihi, dünya mutfak kültürü, yemek tarihi gibi teorik derslerle 

mutfak sanatı ve kültürünü değişik perspektiflerle derinlemesine uygulamalı ve teorik olarak 

inceleyeceklerdir.   

 
Çalışma Alanları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunları nadir olarak kamu sektöründe çalışır. 
Türkiye'de gıda alanında madde işleyen, müşteri sayısı yüksek otellerde ve restoranlarda çalışılır. 
Bölümde başarılı ve yetkin olan öğrenciler akademik kariyerini geliştirerek üniversitelerde öğretim 
görevlisi olarak çalışabilir.Girişimci olup kendi kafe, bar veya restoranını kurabilme ve işletebilme 
imkânı vardır. 
 
HUKUK: 
Sunum:  
MEF ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Emine Karacaoğlu 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Tayanç Tunca Molla 
 
Programın Amacı: Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya 
devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak 
anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma 
yapmaktır. 
 
Programın dersleri: Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa 
hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, 
borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir. 
 
Çalışma Alanları: Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları 
stajın konusuna, girilen mülakat ve sınavlara göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” unvanları 
ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da “Danışman” olarak görev yapar, bir kısım Noter olarak da çalışabilir. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

İŞLETME: 
Sunum: 
TED ÜNİVERSİTESİ 
Dr. Aras Alkış  
 
Programın Amacı: İşletme mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi arttırmak için planlama, üretim, 
yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip 
yöneticiler yetiştiren bir bölümdür. 
 
Programın Dersleri: Bu bölüm dersleri ekonomi bölümüyle ortaklık gösterir. Öğrenciler, işletme 
ilkeleri, işletme- yönetim güncel sorunları, işletme ekonomisi, stratejik yönetim, mikro-makro 
ekonomi kuramı, uluslararası ekonomi vb. dersler alırlar. 
 
Çalışma Alanları: Bu bölüm mezunları kamu ve özel sektöre ait işletmelerde( fabrika-banka-sigorta-
reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, 
araç-gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler.    
 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ: 
Sunum:  
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Hilal Doğanay Katı 
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Music 
 
Programın Amacı: Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji 
dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve 
araştırma yapar. 
 
Programın dersleri: Makine mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, geometri, 
teknik resim gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar 
mekaniği, mekanik, makine elemanları, makine tasarımı, nükleer enerji ve enerji dönüştürüm 
sistemleri konularında dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. 
 
Çalışma Alanları: Otomotiv, tekstil, boya ve gıda gibi makinenin var olduğu tüm sektörlerde sahada 
veya yönetim kademesinde iş bulabilirler. 
 
MEDYA – İLETİŞİM : 
Sunum:  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Gizem Emir 
 
Programın Amacı: Medya Bölümü günümüz medya dünyasının içeriğini üreten bireyler yetiştirir. 
Bölüm öğrencilerine en yeni teknolojiyi kullanarak, online ya da offline ortamlarda üretim yapma 
olanağı sunar. Medya Bölümü, akademik gücünü yeni teknolojilerin toplumsal, kültürel ve siyasal 
yönlerini eleştirel bir bakış açısıyla anlamayı hedefleyen sosyal bilimler tabanından alır. Bölüm, sosyal 
bilimlerin ve insan bilimlerinin temel alanları olan sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe ve edebiyattan 
beslenerek, bünyesinde barındırdığı iki program (Medya ve İletişim Sistemleri, Televizyon Haberciliği 
ve Programcılığı) ile geleceğin medya dünyasının yapısını belirleyen bireyleri yetiştirir. İletişimin, 
sosyal hayatın her alanına nüfuz ettiği, bir dünyada, bireylerin, düşüncenin yalnızca sözcüklerle değil, 
görüntüler ve seslerle de ifade edilebileceği anlayışının yanı sıra eleştirel düşünce alışkanlığını 
geliştirmek büyük önem taşıyor. 
 



 

 

Programın dersleri: Görsel kültür, haber toplama yazma, fotoğraf tekniği temel tasarım, popüler 
kültür ve medya,  reklam yazarlığı, yeni medya, medya analizi, televizyon haberciliği, kişisel iletişim, 
kamuoyu araştırmaları, video sanatı, yurttaşlık bilgisi, medya atölyesi kamu  diplomasisi vb. dersler 
alırlar. 
 
Çalışma Alanları: Televizyon yayıncılığı, radyo yayıncılığı, internet yayıncılığı, kurumsal iletişim 
departmanları, haber ajansları, dergi yayıncılığı, sosyal medya, yapımcı şirketler, baskı yayın 
kuruluşları, freelance –girişimcilik gibi alanlarda çalışabilirler. 
 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ : 
Sunum:  
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Ahmet Remzi Özcan 
 
Programın Amacı: Mekatronik Mühendisliği zamanı, öz kaynakları ve iş gücünü ekonomik olarak 

kullanabilen, aynı zamanda günümüz teknolojisi ve mühendislik üretkenliğini, çevresel gerçekleri göz 

ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak teknolojik tasarım yapabilen kaliteli mühendislerin 

yetişmesini sağlayan bölümdür. 

 
Programın dersleri: Mekatroniğin esasları, akışkanlar dinamiği, diferansiyel denklemler, malzeme 
bilimi, elektronik devreler, mikro işlemciler, veri yapıları, bilgisayar ağları, mekatronik tasarım vb. 
dersler vardır. 
 
Çalışma Alanları: Otomotiv sektöründe ,savunma sanayiinde ,uçak sanayiinde ,robot üretimi ve 
kontrolünde, asansör ve yürüyen merdiven üretiminde, akıllı cihaz üretiminde, hidroelektrik 
santrallerinde, makine ve imalat sektöründe, tekstil ve kağıt endüstrisinde vb. çalışabilmektedirler. 
 
MİMARLIK : 
Sunum: 
TED ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Güneş Duyul 
 
Programın Amacı: Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin 
hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. 
 
Programın Dersleri: Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi 
temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine 
dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur. 
 
Çalışma Alanları: Kamu kuruluşlarına bağlı,  Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık 
serbest büroda çalışmaya uygun bir meslektir.  
 
PSİKOLOJİ: 
Sunum:  
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yıldız Uzer 
 
Programın Amacı: İnsan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerinin kullanılarak bilimsel bir 
şekilde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma 
yapılır.  Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir 
biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar.  



 

 

Programın Dersleri: Psikoloji programında temel felsefe, mantık, istatistik ve sosyoloji gibi temel 
konularda verilen dersler ile psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi deneysel psikoloji, çağdaş psikoloji 
akımları, gelişim psikolojisi (çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık), fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, 
zekâ-kişilik psikolojisi, anormal davranış psikolojisi gibi alan dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı 
dersler laboratuvarlarda ve sahada sürdürülür. 
 
Çalışma Alanları:  Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir 

hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk 

ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak 

görev almaktadırlar.  

 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: 
Sunum:  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
Dilek Ceylan 
 
Programın Amacı: Rehberlik ve psikolojik danışma programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve 
çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı 
sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı 
olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır. 
 
Programın Dersleri: Rehberlik ve psikolojik danışma programlarında eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, 
eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi, 
çocukluk, gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, 
rehberlik, psikolojik danışma mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, 
zihin özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. 
 
Çalışma Alanları: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, 
rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler.  
 
RADYO-SİNEMA-TV: 
Sunum:  
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Kaan Taşbaşı 
Programın Amacı: Radyo ve televizyon programının amacı  elektronik kitle iletişim araçlarının 
başında gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında çalışacak nitelikli eleman yetiştirmek ve 
araştırma yapmaktır.  
 
Programın Dersleri: Radyo ve televizyon programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında ekonomi
 hukuk  siyasal ve sosyal bilimler daha sonraki yıllarda radyo ve televizyonda program yapımı
 televizyon haberciliği  basın ve yayın yolu ile halk eğitimi gibi dersler okutulur ve uygulamalar 

yaptırılır.  
 
Çalışma Alanları: Radyo ve televizyon programını bitirenler resmi ve özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarında görev alabildikleri gibi halkla ilişkiler ve tanıtım bürolarında da çalışabilmektedirler 
 
 
 
 
 
 



 

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER: 
Sunum: 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Emre Feyzi Çolakoğlu 
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Ersun N. Kurtuluş 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Murat Arslan 
 
Programın Amacı: Bu bölümlerde, Avrupa Birliği, ekonomi, politika, demokratikleşme, insan hakları, 

toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi meselelerle birlikte, dünya devletlerinin oluşturduğu 

uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi 

konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine ağırlık verilerek eğitim ve araştırma 

yapılır. 

 

Programın Dersleri:  Mikroekonomi, siyaset bilimine giriş, makroekonomi prensipleri, medeniyet 

tarihi, siyasi düşünceler tarihi, Hukuk’a giriş, sosyal bilimlerde araştırma metotları, anayasa hukuku, 

uluslararası hukuk, nitel veri analizi,  politik ekonomi vb. dersleri alırlar. 

 

Çalışma Alanları: Mezunlar, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla 

görev alırlar. Diplomat, devletin, bir başka ülkedeki temsilcisi olup, kendi ülkesi ile gönderildiği ülke 

arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki 

diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, 

sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi 

uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler. Yerel 

ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütürler. 

 
 
SOSYOLOJİ: 
Sunum:  
TED ÜNİVERSİTESİ 
Yrd. Doç. Dr. Umut Parmaksız 
 
Programın Amacı:  Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, 

işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.  

Programın Dersleri:  Sosyoloji bölümünde genel sosyoloji ve metodoloji, kurumlar sosyolojisi, 

uygulamalı sosyoloji, sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal değişme, köy sosyolojisi, psikoloji, felsefe, 

ekonomi, hukuk, bilgisayar, istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.  

 

Çalışma Alanları: Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, 

danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
TIP: 
Sunum:  
LÖSEV 
Dr. Üstün Ezer 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
Dr. Melda Sınırtaş 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
Doç. Dr. Gülderen Y. Demirel 
 
Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve 
sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda 
araştırmalar yapmaktır. 

 
Programın Dersleri: Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” 
ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç 
kademeden oluşur: 
(1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, 
kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir. 
(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3. 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel 
tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını 
içermektedir. 
(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını 
içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile 
tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, 
zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır. 
6 yıllık mezuniyet sonrası TUS ile uzmanlık alanlarına gidilebilir. 
 
Çalışma Alanları:  Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç 
vardır. Kamuya veya özel sektöre ait Hastanelerde, kliniklerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev 
alabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


