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SAĞLIK İDARESİ (TM 1)
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ (TM 1)
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ (TM 1 - YGS 6)
SAĞLIK YÖNETİMİ (TM 1 - YGS 6)

PROGRAMIN AMACI: 

Sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordi-
nasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, il-
ke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinç-
li bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, 
uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek.

Sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine kat-
kıda bulunmaktır. 

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili, 
başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, başkaları ile iyi iletişim ku-
rabilen, ileri görüşlü, yeniliklere açık, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu kimse-
ler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 

 ● Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davra-
nış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhase-

besi, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro 
Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. 

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Programdan mezun olan kişiler “Sağlık 
Kurumları Yöneticisi” unvanı almaktadır.

 ● Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda 
bir meslek olarak tanınmaya başlamış-

tır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel 
hastanelerin açılmasıyla sağlık yönetici-
lerine büyük gereksinim duyulmaktadır.
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SANAT TARİHİ  (TS 2) - SANAT TARİHİ VE TEORİSİ (TS 2)

PROGRAMIN AMACI: 
Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde , resim, hey-

kel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat 
dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, 
günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İs-
lam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemle-
ri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevre-
leriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdele-
yebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araş-
tırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini ka-
zanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sanat tarihçisi olmak isteyenlerin; güzel sanatlara ve sosyal bilimlere, özellikle tarihe il-

gili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme yeteneğine sahip, analitik düşünme gü-
cü yüksek kimseler olmaları gerekmektedir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 
 ● Anadolu Türk Mimarisi, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türk-İslam El Sa-

natları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Mimari Çizim, Fotoğrafçılık, İslam Tarihi, Os-
manlıca, Bizans Sanatı, Seminer, Arkeoloji, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanat Tarihi, 
Çağdaş Türk Resim Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi. 

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Sanat Tarihçilerinin iş alanı genellikle müzeler-

dir; ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ve taşra 
teşkilatı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge mü-
dürlükleri bünyesinde görev alabilirler.

 ● Öğretmenlik meslek sertifikası bulunanlar, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın Orta Öğretim seviyesindeki 
okullarında öğretmenlik yapabilirler. 

 ● Müzelerde görevlendirilenler, sanat eserlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, en-
vanter kayıtlarının tutulması, en uygun şekilde korunması ve gerekirse depolanmasını 
veya uygun yerlerde teşhir edilerek tanıtılmasını sağlar. 

 ● Bu tür büro hizmetlerinden başka, geçmiş dönemlerde toprak altında kalmış eserleri 
gün ışığına çıkarmak üzere, yüzey araştırmaları ve kazı faaliyetlerine de katılarak uzun 
veya kısa sürelerle arazi çalışmaları yapabilirler.
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SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ (TS-2)

PROGRAMIN AMACI:
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, yaratıcılığı 

yöneticilik bilgi ve becerileriyle birleştirerek kültür 

ve sanat sektörüne yön verecek profesyoneller 

ve kültür girişimcileri yetiştirir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OL-
MASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 ● Tiyatroya, güzel sanatlara ve müziğe ilgili ve bu alanlardan birinde başarılı, insanlarla 
iyi iletişim ku rabilen ve düşüncelerini rahatlıkla karşı tarafa aktarabilen, aktif, girişimci, 
başkalarını etkileyebilen, sabırlı, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, tasarım yeteneği-
ne sahip kimseler olmaları gerekir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Çağdaş Sanat ve Yorumu, Türk Sanatı, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları, Düşünce Ta-

rihi, Fuar ve Sergileme Teknikleri, İşletme Yönetimi, Finansal Muhasebe, Ekonomi, Ör-
gütsel Davranış, Sosyal Psikoloji, Sanat Pazarlaması, Müzik Endüstrisinde Prodüksi-
yon ve Pazarlama, Festival Yönetimi, Bienal Yönetimi, Müze Yönetimi. 

KARİYER İMKANLARI:
 ● Müzeler, Sanat Fuarları, Bienaller, Sergiler, Galeriler, Özel sektör ve kamuya bağlı kül-

tür-sanat ku rumlarında, yöneticilik başta olmak üzere, iletişim, sponsorluk, sergileme, 
program ve seyirci geliştir me gibi çeşitli görevlerde çalışabilirler. 

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (TM-3)

PROGRAMIN AMACI:
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bölümsüz 

tasarımı ve disiplinler arası yaklaşımı ile kültürel ça-
lışmalardan görsel sanatlar ve görsel iletişime; top-
lumsal ve siyasal çalışmalardan uyuşmazlık analizi 
ve çözümüne, ekonomiden tarihe uzanan 5 farklı 
diploma programına ev sahipliği yapmaktadır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 ● Tiyatroya, güzel sanatlara ve müziğe ilgili ve bu alanlardan birinde başarılı, insanlarla 
iyi iletişim ku rabilen ve düşüncelerini rahatlıkla karşı tarafa aktarabilen, aktif, girişimci, 
başkalarını etkileyebilen, sabırlı, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, tasarım yeteneği-
ne sahip kimseler olmaları gerekir. 
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BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 ● Kültürel Çalışmalar
 ● Uluslararası Çalışmalar
 ● Toplumsal ve Siyasal Bilimler
 ● Ekonomi

KARİYER İMKANLARI:

 ● Müzeler, Sanat Fuarları, Bienaller, Sergiler, Galeriler, Özel sektör ve kamuya bağlı kül-
tür-sanat ku rumlarında, yöneticilik başta olmak üzere, iletişim, sponsorluk, sergileme, 
program ve seyirci geliştir me gibi çeşitli görevlerde çalışabilirler. 

SANAT YÖNETİMİ (TS 2) - SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ (TS 2)

PROGRAMIN AMACI: 
Sanat ve İşletme alanlarının bir bileşi-

mi olarak tasarlanan Sanat Yönetimi Lisans 
Programı, kültür ve sanat endüstrilerinde 
kariyer yapmak isteyen öğrencileri mesleğe 
hazırlama amacı taşır.

Sanat Yönetimi Programı görsel sanat ku-
rumlarının katılımcı, paylaşımcı ve sürdürü-
lebilir olabilmeleri doğrultusunda karar ala-
bilecek ve uygulayabilecek; sanat tarihin-
den sanat kurumları işletmeciliğine, sanat eleştirisinden müze eğitim programları tasarla-
maya dek uzanan geniş bir yelpazede hizmet verebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirme-
yi  hedeflemiştir. 

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Tiyatroya, güzel sanatlara ve müziğe ilgili ve bu alanlardan birinde başarılı, insanlarla 

iyi iletişim kurabilen ve düşüncelerini rahatlıkla karşı tarafa aktarabilen, aktif, girişimci, 
başkalarını etkileyebilen, sabırlı, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, tasarım yeteneği-
ne sahip kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Çağdaş Sanat ve Yorumu, Türk Sanatı, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları, Düşünce Ta-

rihi, Fuar ve Sergileme Teknikleri, İşletme Yönetimi, Finansal Muhasebe, Ekonomi, Ör-
gütsel Davranış, Sosyal Psikoloji,  Sanat Pazarlaması, Müzik Endüstrisinde Prodüksi-
yon ve Pazarlama, Festival Yönetimi, Bienal Yönetimi, Müze Yönetimi.
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KARİYER İMKANLARI: 
 ● Müzeler, Sanat Fuarları, Bienaller, Sergiler, Galeriler, Özel sektör ve kamuya bağlı kül-

tür-sanat kurumlarında, yöneticilik başta olmak üzere, iletişim, sponsorluk, sergileme, 
program ve seyirci geliştirme gibi çeşitli görevlerde çalışabilirler. 

SERAMİK (TM 3)

PROGRAMIN AMACI:  
Seramik olgusunun doğası, tek-

nolojisi ve olası olan her türlü biçim-
lendirme yöntemleriyle öğrencile-
ri uygulamalı olarak tanıştırarak, za-
man içinde onların beceri ve bilgi ka-
zanmalarını sağlamak. 

Seramik Sanatçı adaylarının yetişti-
rilmesini ya da endüstrinin gereksin-
me duyduğu tasarımcıların yetiştiril-
mesi temel amaçlardandır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Üst düzeyde sanatsal yeteneği olan, el ve gözünü eşgüdümle kullanan, şekil ve uzay 

ilişkilerini görebilen, renk algısı yüksek, estetik görüş sahibi, bir nesneyi tasarlama ve 
çizim yeteneğine sahip, ayrıntılara dikkat eden, el ve parmak becerisi yüksek, yetene-
ğini sürekli geliştiren, sabırlı, eleştiriye açık, hoşgörülü kimseler olması gerekir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 
 ● Estetik, Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları, Alçı Atölyesi, Desen, Seramik Tasarım 

Atölyesi, Uygarlık Tarihi, Mesleki Yabancı Dil, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Yapı ve En-
düstri Seramiği, Yapı ve Sanat Seramiği, Dekor ve Montaj Tekniği, Sanat Toplum Bilimi, 
Ergonometri,  Restorasyon ve Konservasyon.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Seramik bölümünde öğrenim görmüş kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Kültür 

ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında Sa-
nat Danışmanı olarak çalışabilirler.

 ● Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalışabilirler.

 ● Seramik Sanayii ile ilgili fabrika ve atölyelerde çalışabilirler.
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SERMAYE PİYASASI (YGS 6)

SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME (YGS 6)

SERMAYE PİYASASI VE PORTFÖY YÖNETİMİ (YGS 6)

PROGRAMIN AMACI: 
Sermaye piyasası programının amacı borsada, 

bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları 
yetiştirmektir. 

Mezunlar, bankalarda ve borsalarda parasını değer-
lendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve 
paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırır-
larsa ne kadar zamanda ne miktar kar elde edecekle-
ri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi ve-
rirler.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, Finansal konulara il-

gi duyan, Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen, Değişik gö-
rüş ve yeniliklere açık olabilen, Çabuk ve doğru karar verebilen, Tertipli ve düzenli çalı-
şabilen, Uzak görüşlü, İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları ge-
rekmektedir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER: 
 ● Hukuk, İktisat, Matematik, Sosyoloji, Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Yönetim, 

Finansal Hizmetler Pazarlaması, Uluslararası Borsalar, Avrupa Birliği Sermaye Piyasa-
sı Hukuku, Yatırım. 

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar. Ül-

kemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; eko-
nomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde 
büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanla-
rının çalışma alanı genişlemektedir. 

 ● Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyele-
rinde de paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. Me-
zunları çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, 
borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat 
ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.
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SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (YGS 6, TM 1)

PROGRAMIN AMACI: 
Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, 

spor ve eğlence hizmetleri sağlayan işletmelerde 
işleri planlayan ve yürütülmesini sağlayan meslek 
elemanlarının yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP 
OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili, genel kültür seviyesi yüksek, akıcı bir dille konu-
şabilme özelliğine sahip, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, analitik düşünebilen, beden-
ce sağlam ve dayanıklı, ikna gücüne sahip, seyahat etmekten hoşlanan kişiler olma-
ları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Matematik, İşletme Bilimine Giriş, Servis, İstatistik, Yat İşletmeciliği, Turizm ve Çev-

re, Kat Hizmetleri ve Ön Büro Yönetimi, Konaklama Tesisleri Muhasebesi, Rekreasyon 
Yönetimi, Marina İşletmeciliği, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Seyahat Acentacılığı ve 
Tur Operatörlüğü, Tiyatro.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Meslek elemanları; turizm seyahat acentelerinde, turizm bürolarında, turistik gemiler-

de, tur operatörlerinin yanında, hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşım alanlarında faali-
yet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalışma olanağı bulabilirler ve buralarda tur 
operatörü veya rehber olarak çalışabilirler.

 ● Bu alanda çalışacak yetenekli, özel eğitimli, birden fazla yabancı dil bilgisine sahip 
meslek elemanlarının iş bulma şansı daha yüksektir. 

 ● Ayrıca işleriyle ilgili alanlarda kendi işyerlerini açabilirler.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ (TM 1)

PROGRAMIN AMACI: 
Turizm Sektörünün seyahat işletmeciliği alanında ihtiyaç 

duyduğu profesyonel yönetici adaylarını ve Profesyonel Turist 
Rehberlerini çağdaş bilgiler ve uygulamalar yardımı ile yetiştir-
meyi ve öğrencilere geleceğin bilinçli meslek mensupları niteli-
ğini kazandırmayı amaçlamaktadır. 
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TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Rehberlik uzun süre ayakta hizmet yapmayı gerektirdiğinden sağlık yönünden bu ça-

lışmaya engel olacak bir rahatsızlığı ile işini yapmasına engel olacak görme ve duyma 
bozukluğunun olmaması gerekir.

 ● Özellikle turizm ve ekonomi alanlarına ilgi duyan, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, 
enerjik, ekip çalışmasına yatkın, fiziksel görünümü düzgün ve bakımlı kimseler olma-
ları gerekmektedir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Türkiye Turizm Coğrafyası, Hukuk, Seyahat İşletmeleri, Muhasebe, Temel Bilgi Tekno-

lojileri, Ulaştırma Sistemleri, Tur Operatörlüğü, Düşünce Tarihi, İlk Yardım, Arkeoloji ve 
Anadolu Uygarlıkları, Tur Yönetimi, Bizans Sanatı, Mitoloji, Mesleki İngilizce, Seyahat 
İşletmelerinde Paket Program Kullanımı, Ekonomi, Pazarlama.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programını bitirenler turistlerin ulaşım, ko-

naklama, gezi ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan seyahat işletmelerin-
de “Tur Operatörü” veya “Rehber” olarak çalışabilirler ve turistlerin ihtiyaçlarının karşı-
lanmasını sağlarlar. 

 ● Seyahat acentelerinde, turizm bürolarında görev alabildikleri gibi kendi alanları ile ilgi-
li işyeri de açabilirler. Yerli ve yabancı turistlere ülkemizin kültür varlıklarını ve tabiatını 
tanıtırlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da görev alabilirler.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (TM 2)

PROGRAMIN AMACI: 
Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tu-

tum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, 
MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili 
mevzuatta belirtilmiştir. 

Program bu çerçevede, çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel va-
tandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim vere-
cek öğretmenlerin  yetiştirilmesini hedeflemiştir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin; sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, dü-

şüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, in-
sanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşün-
celerini anlayabilen kimseler olmaları gerekir. 
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BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Temel Kimya, Genel Biyoloji, İlkokul-

lar İçin Matematik, Gelişim Psikolojisi, Fen ve Tabiat Bilgisi Öğretimi, Eğitim Teknolo-
jisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Bilgisayar Kullanma ve Öğretimi, Halk Eğitimi, İlköğre-
timde Program ve Geliştirilmesi, Okul Yönetimi ve denetimi, Özel Eğitime Giriş, Çocuk 
Edebiyatı.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Meslek eğitimini tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim okulları, yatılı 

ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar. 

 ● Öğretmenlik şu anda ülkemizde istihdamı en kolay meslek olarak nitelendirilmektedir. 
Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da is-
terlerse çalışabilirler.

SİGORTACILIK (YGS 6)

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ (TM 1 - YGS 6)

SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK (TM 1)

PROGRAMIN AMACI: 
Sigorta, kişilerin karşılaşabilecekleri, zarara ve gelir 

kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından ken-
dilerini korumak için, risklerini, belli bir prim karşılığında 
transfer etme sistemidir.

Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları 
tehlikelerin neden olabileceği parayla ölçülebilen zararla-
rını, küçük miktarlarda ödedikleri primler karşılığında te-
minat altına almaktadırlar.

Program bu çerçevede alanda çalışacak ve teorik bilgi üretimine katkıda bulunacak nitelik-
li uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.  

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sayısal düşünme, sayılarla işlem yapabilme, başkalarını etkileyebilme, ekip halinde 

çalışma yeteneklerine sahip, büro işlerinden hoşlanan, hareketli bir tempoya ayak uy-
durabilen, dış görünümüne dikkat eden, çok dikkatli, sabırlı, sosyal ilişkilerde başarılı, 
dışa dönük kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Muhasebe, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İstatistik, Matematik, Sigorta Muhasebesi, 

Tarım Sigortası, Yangın Sigortası, Risk Yönetimi, Reasürans Teknikleri. 

www.dogru
terci

hler.c
om



Meslekler Rehberi

213

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Sigortacılık Meslek Elemanları; sigorta şirketlerinde, bankalarda, Hazine Müsteşarlığı, 

Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurumlarında görev alabilirler. 

 ● Genel olarak Sigortacı eğitimi görmüş meslek elemanları çalıştığı sigorta acentesinin 
iştigal konusuna göre Sigorta Satış Temsilcisi (Sağlık/Hayat) ya da Elementer Sigorta 
Temsilcisi olarak istihdam edilme imkanına sahip olabilmektedir. 

 ● Sigortacılık, ülkemizde hızla gelişmekte olan bir hizmet alanıdır. Hayatta oluşabilecek 
tüm risklere karşı, koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların 
belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere 
talebi arttırmıştır. Dolayısıyla, bu talep karşısında hızla gelişmekte olan sigorta sektörü 
için çok geniş bir istihdam alanı yaratılmıştır.

SİNEMA VE TELEVİZYON (TS 1)
SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA (TS 1)

PROGRAMIN AMACI:
Sinema ve Televizyon Bölümü’nün temel ilkesi; kitle-

sel iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilerle do-
nanmış, güncel teknolojiye ve kullandığı malzemeye hakim, 
toplumsal ve bireysel sorumluluklarının bilincinde, evrensel 
düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve çağdaş sanatçılar yetiş-
tirmektir. 

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN  ÖZELLİKLER: 
 ● Sinema yönetmeni olmak isteyenlerin; okuduğunu ve söyleneni iyi anlayabilen, hayal 

ve tasarım gücü zengin, kültürlü, düşüncelerini, fikirlerini iyi ifade edebilen, insanlarla 
iyi ilişki kurabilen, duyguları anlayabilen, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler 
olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● İstatistik, Görüntü Tasarımı, Yaratıcı Yazım, Kurgu, Sinema Tarihi, İletişim, Habercilik 

ve Röportaj Teknikleri, Radyo-Tv Tarihi, Sosyoloji, Film Yapımı, Radyo Yapımı, Sayısal 
Ortamda Tasarım, Film Çözümlenmesi, Oyuncu Yönetimi, Türk Sineması, İletişim Ku-
rumlarında İşletme Yönetimi, Medya Planlama, İletişim Etiği.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Film çekim stüdyolarında ve film setlerinde çalışırlar. Başta TRT olmak üzere ülkemiz-

de son yıllarda hızla çoğalmış bulunan özel radyo ve TV kuruluşlarında iş bulabilme 
olanakları mevcuttur. 

www.dogru
terci

hler.c
om



Meslekler Rehberi

214

 ● Son yıllarda özel radyo ve TV kuruluşlarının yayın dünyasına girmesi sonucu bu mes-

lekte çalışma alanı genişlemiş, ayrıca bayanların bu mesleğe olan ilgisi son yıllarda ar-

tış kaydetmiştir.

 ● Yayıncılık sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde gelişmekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Son bir kaç yıl içinde açılan özel TV ile radyolar daha kaliteli prog-

ramların yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak kendini iyi yetiştir-

miş, gelişmeleri ve değişmeleri takip edebilen, sanatseverlere yönelik iyi projeler ürete-

bilen meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. 

SİNOLOJİ (DİL 3)

PROGRAMIN AMACI: 
Doğu Asya’nın köklü kültür alanlarından biri olan 

Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır. 

Anabilim Dalı’nda genel olarak Çin dili, edebiyatı, felse-

fesi, tarihi ve toplumsal yapısı dâhil Çin kültürü ile ilgi-

li her türlü bilginin yaygınlaştırılması ve derinleştirilme-

si, özel olarak Türk tarihi ile ilgili Çince kaynakların ince-

lenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, sabırlı ve gelişime açık olması; dil öğrenme-

ye yatkın ve Çin Kültürü’ne ilgili duyması,  üstün akademik bir sözel yeteneğe ve belle-

ğe sahip kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Klasik Çin Dili, Çin Tarihi, Çin Felsefesi, Çin Kültürü.

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Sinoloji Anabilim dalından mezun olanlar Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabil-
mektedir. 

 ● Bunun yanı sıra turizm ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren özel işletmelerde de ça-
lışma imkanları vardır.

 ● Ayrıca mezunlar, bu alanda çalışmalar yapan üniversitelerde akademik kariyer de ya-
pabilirler.
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SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (TM 1 – YGS 6)

SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ (TM 1)

PROGRAMIN AMACI: 
Hava limanları ve 

terminallerin verimli 

bir biçimde yönetilme-

sinden sorumlu, yol-

cuların güvenli ve ra-

hat bir biçimde seya-

hat etmelerini sağla-

yan ve onlara rehberlik eden, gerekli havacılık ve işletme bilgisine sahip kişilerin yetişti-

rilmesi. 

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, doğru ve çabuk karar verebilen, sabırlı ve 

sakin, başkalarını etkileyebilen ve insanlarla etkili iletişim kurabilen, ikna yeteneği ge-

lişmiş, işbirliğine açık, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  

 ● Havacılık İşletmelerinde Örgütsel İletişim, Veri Tabanı Uygulamaları, Yolcu Hizmetle-

ri, Havaalanı ve Havaalanı Donanımları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Havayolu İş-

letmeciliği, İkram ve Servis Teknikleri, Turizm Coğrafyası, Anadolu Uygarlıkları, Özel İl-

gi Turizmi.

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Sivil hava ulaştırma işletmeciliği meslek elemanı; özel ve kamu havayolu şirketlerin-

de, uçuşla ilgili tüm organizasyonlarda (planör, balon vs), havaalanlarında, lojistik fir-

malarında, seyahat ve turizm acentelerinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğünde, ulaşım alanında faaliyet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalış-

ma olanağı bulur.

 ● Günümüzde havacılık sektörü sürekli gelişmekte olduğundan, bu alanda çalışacak ye-

tenekli, özel eğitimli, birden fazla yabancı dil bilgisine sahip meslek mensuplarının iş 

bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.
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SİYASET BİLİMİ (TM 2) - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (TM

PROGRAMIN AMACI: 
Siyaset Bilimi Bölümü’nün temel amacı, 

kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yöneti-
ci, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da 
müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrenci-
lere sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki te-
mel edindirmektir. 

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP 
OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Uluslararası ve yerel düzeydeki siyasal olaylara meraklı, tarih, sosyoloji, ekonomi gi-
bi çok değişik alanlarda bol okuma yapabilecek, insanlara hizmet etmekten hoşlanan, 
yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, disiplinli ve titiz çalışan kimseler ol-
malıdırlar.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Anayasa Hukuku, Siyasal Düşünce, Türk Siyasal 

Hayatı, Tarih, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Kamu Finansmanı ve İdare Hukuku.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Mezunlar başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve 

diğer bakanlıklar ve bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında veya yerel yönetimle-
rin değişik birimlerinde, bankalarda, medya kuruluşlarında çalışabilirler. 

 ● Kaymakamlık, İdari Hakimlik, müfettişlik gibi kariyer mesleklerin sınavlarında başarılı 
olmaları halinde bu alanlarda da çalışabilirler.

 ● Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu araştırma şirketleri ve uluslararası örgütler de 
bölüm mezunlarının çalışabileceği yerlerdendir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM 

PROGRAMIN AMACI:
Bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uz-

manlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel 
bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tari-
hini ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, ulusla-
rarası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olay-
ların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik 
düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. 
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Uluslararası sistem içinde Türkiye’nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmek-
tedir. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel dersle-
rin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşünceleri-
ni yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliği-
ne ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmektir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 ● Uluslararası ve yerel düzeydeki siyasal olaylara meraklı, tarih, sosyoloji, ekonomi gi-
bi çok değişik alanlarda bol okuma yapabilecek, insanlara hizmet etmekten hoşlanan, 
yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, disiplinli ve titiz çalışan kimseler ol-
malıdırlar. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

 ● Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, eko-
nomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

KARİYER İMKANLARI:

 ● Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin istihdam 
alanı geniştir. Bölümün mezunları, Uluslararası İlişkilerin giderek artan önemine para-
lel olarak değişik sektörlerde, edindikleri formasyonu kullanabilme olanağını bulabilir-
ler. Uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın 
sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil örgüt-
lerde (NGOs) çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi 
meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler. Ayrıca programda iktisat ağırlıklı ders-
lerin yer almasından dolayı, mezunlar, Maliye Bakanlığı teftiş kurulu, hesap uzmanlığı, 
bankalar yeminli murakıplığı gibi işlerde de çalışabilirler. Ekonomik formasyona sahip 
olan mezunların, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,Sermaye Piya-
sası Kurulu’nda da iş bulmaları olanaklıdır.

 ● Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişle-
ri Bakanlığı’nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde “Diplomat” olarak çalışabilirler. 
Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezun-
lar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üze-
re, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, ka-
mu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme 
kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgi-
sine sahip olmaktır.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (TS 1)

PROGRAMIN AMACI: 
Sosyal bilgiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci grup-
larına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafın-
dan onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta 
belirtilmiştir.

Programın amacı, bu çerçevede, çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, sosyal bilgiler  
(tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) ile ilgili eğitim veren kişilerin yetiştirilmesidir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Sözel yeteneği gelişmiş, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, hayal gücü 
zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan, güçlü bir hafızaya sahip, sosyal konulara me-
raklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve 
düşüncelerini anlayabilen kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  

 ● Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Psikolojiye Giriş, İslam Tarihi, Osmanlıca, Ana-
dolu Beylikleri Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Turizm ve Turizm Eği-
timi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitim Sosyolojisi, Vatandaşlık Hukuk Bilgisi, Rehberlik ve 
Ruh Sağlığı, Ölçme ve Değerlendirme,

KARİYER İMKANLARI: 

 ● Sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve 
mesleki eğitim merkezlerinde; sosyal bilgiler alanında öğretmen olarak görev yapmak-
tadırlar.

 ● Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, , Demokrasi ve İn-
san Hakları, Türk Eğitim Tarihi, Halk Bilim, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, 
Halk Kültürü, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerini de verebilirler.

 ● İlköğretimin zorunlu olması ile bu alanda yetişen öğretmenlere gereksinim artmıştır.

SOSYAL HİZMET (TM 3 – YGS 5)

PROGRAMIN AMACI: 
Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkın-

tı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara so-
runlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip olduk-
ları olanakları kullanma ve çevredeki olanakla-
rı araştırma ve yararlanma konusunda yardımcı 
olan kişilerin yetiştirilmesi.
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TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan, konuşma ve ikna kabiliyeti olan, başka-

larının duygularını anlayabilen, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip 
kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Sorunlar, Mülakat, Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, 

Aile Ve Çocuk Refahı, Suçluluk, Nüfus Dinamiği, Sosyal Refah, Sosyal Hizmet Yön-
temleri, Ekonomi, Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Sosyal Antropoloji, Psikoloji.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Hizmetler Kurumu Genel Müdürlüğünde; Sosyal 

hizmetler konusunda plan, program, uygulama ve değerlendirme çalışması, Açılmış 
olan resmi ve özel kreş-gündüz bakımevi, çocuk bakım yurtları ve yetiştirme yurtları ile 
ilgili plan, program hazırlar, denetimini yaparlar.

 ● Çocuk bakım yurtlarında, Kreş ve gündüz bakımevlerinde, Yetiştirme yurtlarında, Reh-
berlik araştırma merkezlerinde, Hastanelerde, Rehabilitasyon merkezlerinde, Ruh sağ-
lığı kurumlarında, Huzur ve dinlenme yurtlarında, Cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, 
Emniyet çocuk bürolarında görev yaparlar.

 ● Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzur evi) açma hakla-
rı da vardır.

SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER (TM-2)

PROGRAMIN AMACI:
Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü, 

yetişmiş nitelikli insanı her türlü değe-
rin kaynağı olarak görmektedir. Bu çer-
çevede hem kamu hem de özel sektör-
de Türkiye’nin, Balkanların, Avrupa’nın ve 
hatta bütün dünyanın siyasal, toplumsal 
ve Ekonomik yaşamında etkin rol ve gö-
rev üstlenecek araştırmacılar, üst düzey 
yöneticiler, bürokratlar ve akademisyen-
ler yetiştirmeyi amaçlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:
 ● Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip, toplumsal olaylara meraklı, araştırma ve incele-

me yapmaktan hoşlanan, olaylar arasında bağlantılar kurabilen, başkaları ile iyi iletişim 
kurabilen kimseler olmaları gerekir. 
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BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
 ● Sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin alt alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak 

derslere ek olarak iktisattan işletmeye, çalışma Ekonomisinden uluslararası ilişkilere, 
sosyolojiden felsefeye, tarihten hukuka bütün disiplinler Sosyal ve Siyasal Bilimler di-
siplini içerisinde harmanlanmaktadır.

 ● Dört yıllık lisans eğitimi süresince Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin Siyaset 
ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi, Hukuk Bilimleri ve Kentleşme ve Çevre Sorunları alt 
alanları ile ilgili kapsamlı bir program takip edilmektedir.

KARİYER İMKANLARI:
 ● Bu bölümün mezunları istedikleri takdirde yüksek lisans ve doktora programlarına de-

vam edebilecekleri gibi, MBA ve İş Yönetimi programlarında da lisansüstü çalışmalar 
yapabilirler. Ayrıca aldıkları eğitim farkıyla serbest piyasada da çeşitli sektörlerde ko-
laylıkla iş bulabilirler.

SOSYOLOJİ (TM 3)

PROGRAMIN AMACI: 
Sosyoloji programı, öncelikle toplum olmak üze-

re, her türlü insan birlikteliklerinin, toplumsal kurum-
ların, kuruluşların belirleyici özelliklerini, değişimlerini, 
insanlar arası ilişki, etkileşim ve iletişim formlarını in-
celeyerek bu konuda çalışacak,  araştırmalar yapacak 
elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Öte yandan, sosyolojik bilginin toplumun her alanın-
daki sorunların çözümü için uyarlanması ve kullanıl-
ması bu yönde politikalar geliştirilmesini amaçlamak-
tadır. 

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip, toplumsal olaylara meraklı, araştırma ve incele-

me yapmaktan hoşlanan, olaylar arasında bağlantılar kurabilen, başkaları ile iyi iletişim 
kurabilen kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Kurumlar Sosyolojisi, Türk Sosyoloji Literatürü, Türkiye’nin Toplumsal yapısı, Türkiye 

Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları, Kent Sosyolojisi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon 
Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyolojide Yöntem 
ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi.
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KARİYER İMKANLARI: 
 ● Sosyologlar, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, Devlet Planlama 

Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile 
özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabil-
mektedirler. 

 ● Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhan-
gi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmaları-
na yönlendirebilirler. 

 ● Ayrıca, felsefe, psikoloji ve mantık alanlarından ders aldıkları ve Ortaöğretim Alan Öğ-
retmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladıkları takdirde, orta dereceli 
okullara felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilirler.

SPOR YÖNETİMİ (YGS 5)  - SPOR YÖNETİCİLİĞİ (YGS 5)

PROGRAMIN AMACI: 
Sporda yönetimi meydana getiren unsur-

ların kuruluş ve işleyiş biçimlerini inceleyen 
ve bu unsurların en iyi şekilde sevk ve idaresi 
için gereken yönetim tekniğini bulmaya çalışan 
spor biliminin bir koludur. 

Genel yönetimin ilke, yönetim ve kurallarının 
spor alanına uygulanması olarak da kabul edi-
lebilir. Temel amacı da, spor faaliyetlerinin akıl-
cı ve bilimsel bir biçimde yürütülmesinin yolla-
rını araştırmak, bulmak ve bunları genel ilkele-
re dönüştürüp uygulamaktır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Spor yöneticisi olmak isteyenlerin, spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendir-

me yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşla-
nan, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Gi-

riş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel 
Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğre-
nimi.
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KARİYER İMKANLARI:

 ● Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümleri ile sağlık, kültür ve spor daire başkan-

lıklarının yanı sıra spor bilimleri bölümleri, spor merkezleri, Gençlik ve Spor Genel Mü-

dürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları’nda görev alabilirler. 

 ● Mezunlar ayrıca; spor sağlık merkezleri, spor federasyonları, kamu kuruluşları ve özel 

kuruluşlara ait spor kulüpleri, fitnes merkezleri, turizm kuruluşları, spor turizmi ile uğra-

şan kurum ve kuruluşlar, askeri okullar, spor kulüpleri ve okul spor kulüplerinde de is-

tihdam edilirler.

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MF 2)

PROGRAMIN AMACI:
Su ürünleri alanında yetişen mühendis, de-

nizlerde, göllerde ve akarsularda yaşayan ve be-

sin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin 

yaşayışlarını inceler, üreme ve av dönemlerini 

belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimini 

ve pazarlanmasını planlar, ürünlerin besin değe-

rinin korunması için önlemler alır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 ● Ziraat mühendisliğinin su ürünleri alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir 

genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve 

bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

 ● Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, botanik, anatomi ve fizyoloji, genetik 

ve meteoroloji gibi temel derslerden başka tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştir-

me, hidrobiyoloji, oşinografi, balık biyolojisi, bitkisel su ürünleri ve üretim teknolojisi, su 

ürünleri mevzuatı, su kalitesi ve balık hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.

KARİYER İMKANLARI:

 ● Su ürünleri programını bitirenlere “Su Ürünleri Mühendisi” unvanı verilir ve diplomada 

bitirilen bölüm belirtilir. 
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 ● Su ürünleri alanında yetişen mühendis, suyu çevre olarak ele alıp fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik bakımdan durumunu, suda yaşayan ve besin değeri olan canlıların özellikleri-

ni inceler; su ürünlerinin artırılması, korunması, işlenmesi ile ilgili tesisleri projelendirir, 

ürünlerin pazarlanması için gerekli planlamaları yapar; su kirlenmesi, balık hastalıkları 

üzerinde incelemeler yapar ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasına çalışır.

 ● Su ürünleri alanında yetişen mühendis Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağ-

lı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilirler veya kendileri özel üretme çiftlikleri ku-

rabilirler.

SÜMEROLOJİ (TS 2)

PROGRAMIN AMACI: 
Sümeroloji programında M.Ö. 4000 yılının ortala-

rından Hz. İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede 
Önasya’da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimle-
rin dil, tarih ve kültür tarihleri gibi konularda eğitim ya-
pılmaktadır.

Program, bu alanda çalışacak nitelikli insan gücünü ye-
tiştirmeyi amaçlamıştır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 
 ● Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, sabırlı ve gelişime açık olması; dil öğrenme-

ye yatkın, tarih ve kültür konularına meraklı, bilimsel çalışmalar yapmayı seven kimse-
ler olmalıdır. 

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Genel Akad Dili Grameri ve Uygulaması, Eski Mezopotamya Kültür Tarihi, Eski Asur 

Çağı Metinleri, Urartuca Metinler, Kültepe Mektupları, Eski Babil Kültür Tarihi.

KARİYER İMKANLARI:
 ● Üniversitelerde çalışabilecekleri gibi müzelerde çivi yazısı uzmanlığı ve turist rehberli-

ği yapabilirler. 

 ● Sümerce, Asurca, Akadça ve Babilce’nin dil ve edebiyat özellikleri, bu dillerin edebi, di-
ni, hukuki ve çeşitli haberleşme metinlerini araştırmak görevleri arasındadır.

 ● Bürolarda ve kazı alanlarında; Arkeolog, Halk Bilimci, Tarihçi, Sanat Tarihçisi, Dil Uz-
manları ve meslektaşlarıyla beraber çalışırlar.
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SÜT TEKNOLOJİSİ (MF 2)

PROGRAMIN AMACI: 
Süt Teknolojisi Bölümü, memeli canlıların 

doğumundan itibaren vazgeçilmez besin mad-
desi olan sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekil-
de tüketiciye ulaştırılması.

Sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesi-
nin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması amacıyla kurulmuş olan ve bu 
alanda eğitim veren bir disiplindir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:
 ● Fen bilimlerine ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli ve tedbirli, koku ve tat alma duyu-

ları keskin, hepatit b, salmonella gibi bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olmayan, uzun sü-
re ayakta çalışabilen, düzenli ve temiz çalışabilen kimseler olması gereklidir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  
 ● Genel Mikrobiyoloji, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Yoğurt ve Benzeri Ürünler Teknolo-

jisi, Dondurma Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Süt Tesisi Kuruluş ve Organizas-
yonu, Süt Endüstrisinde Yardımcı ve Katkı Maddeleri.

KARİYER İMKANLARI: 
 ● Bölüm mezunları çeşitli kamu kurumlarında ve süt ve ürünleri konusunda hizmet veren 

özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilmektedir.

 ● Süt teknolojisi programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Diplomada alan 
belirtilir. 

 ● Süt teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi (süt teknoloğu), hammadde halinde-
ki sütün kalitesinin artırılması, sütten yağ, yoğurt, peynir gibi ürünlerin en iyi şekilde 
üretilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi veya uygulanması, süt ürünlerinin kali-
te kontrollerinin yapılması, korunması ve pazarlanması ile ilgili düzenlemelerin yapıl-
masına çalışır. 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (MF 4)

PROGRAMIN AMACI: 

Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, 
sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının ne-
relerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına, bi-
naların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirile-
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ceği gibi konularda, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasın-

da görev alan kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 ● Tasarım yeteneğine sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Göz ve ellerini eşgüdüm-

le kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan, İnceleme-araştırma merakı olan, farklı eko-

nomik, sosyal, kültürel, fiziki değişimlerin karşısında analiz ve sentez yapabilen kimse-

ler olmalıdır.

 ● El ve parmak becerisi, göz-el koordinasyonu şehir plancılığı mesleği açısından önemli 

özelliklerdendir. Ayrıca seyahat etmesine engel bedensel özrü bulunmamalıdır.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:  

 ● Planlama Stüdyosu , Kent, Antropolojiye Giriş,  Ekonomiye Giriş, Kentin Ekonomik 
Analizi, Kent Plancıları İçin Bilgisayar Programlaması, Kentsel Ulaşım Planlaması, 
Kentsel Çevre ve Altyapı Planlaması, Kentleşme ve Kent Sosyolojisi,  Plancılar için 
Ekonomi İlkeleri, İnsan Doğa Sistemlerinin Analiz ve Planlaması, İstatistik.

KARİYER İMKANLARI:

 ● İller Bankası, Belediyeler, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı,  Devlet Planlama Teşkilatı, 
Kültür ve  Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluş-
larında çalışabilirler. 

 ● Ayrıca, özel bürolarda çalışanlar veya kendi 
adına büro açanlar da bulunmaktadır. Ser-
best çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar plan-
larını hazırlama işini alabilirler. 

 ● Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülke-
mizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gere-
ken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada 
katkı sağlayacaktır.
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